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Διευl'Jυντ1)ς ό καflηγητi]ς ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

( όδΟς Μασσαλίας 4 ) 

Διαχειριστi]ς ό ύφηγητi]ς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΙΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Διευ#υντής τοίi Λαογραφικού 'Αρχείου τfjς 'Ακαδημίας 'Α-&ηνών 

'Έπε μ ε λ ή{} η σ α ν τ fj ς ~ε κ δόσεως: 

Των τόμων Α'- ΙΒ': Κων. Δυοβουνιώτης- Φ. ΚουκουλΕς 

» ΙΓ'- ΙΗ': Κω ν. Δυοβουνιώτης- Φ. Κουκουi.Ες- Δ. Α. ΖακυιJηνος 
Τοϋ τόμου ΙΗ' : Φ. ΚουκουλΕς 

Των τόμων ΙΘ'- ΚΒ': Φ. ΚουκουλΕς- Ν. 'Ε. Τωμαδάκης 
» ΚΓ'- Kc;:": Ν. Β. Τiχιμαδάκης 

Τοϋ Εύρετηρίου των χόμων Α'- Ι" : Ε. Γ. Κριαράς 

Τό. &.νταλλασσόμενα περιοδικd καl τ<'ι πρός άγγελίαν η κρίσιν βιβλία &.ποστέλλονται 
πρός τΟν διευ&υντήν, ώς καl τά χειρόγραφα. 

Κατ' &.πόφασιν τοi:ί Διοικητ. Συμβουλίου, άπό του ετους 1956 οί Έταϊροι κατα~ 
βάλλοντες τη,. πρός τl)ν Έταιρείαν συνδρομην α-&τών λαμβάνουσι τΟν τόμον δωρεάν. 

ΡΩΜΑΝΙΚΆ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 

Α'- Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΜΝΩΝ 

ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛQΔΟΥ 

Ι 

Ή tιπΜtεσις Ρωμανοϋ τοίi Μελφδοϋ είναι κατ~ άρχην fιπόftεσις fκδοτι· 

κijς, δηλαδη κριτικfjς παρουσιάσεως τών •Ύμνων αύτοϋ καl. των προβλημά

των τα όποία γεννοϋν οότοι. Είναι &κόμη ύπόfJεσις γραμματολογική, δηλαδΊ) 

Εξετάσεως τοϋ βίου τού Ποιητου, τοϋ ποιητικοϋ ε'ίδους τΟ όπσίον ούτος 
είσήγαγεν ( •Ύμνων ), της γλώσσης, τών μέτρων, τiiς &κροστιχίδος, του 

έφυμνίου, τfίς μουσικfiς. ·Έτι δΕ καl. τών σχημάτων τοϋ λόγου, τοϋ λεξι

λογίου καl τfίς μορφώσεως του ε'ίδσυς και τfίς καταγωγfίς αVτοϋ, δ σον καl τfίς 

Επιδράσεως 1}ν εσχον τα εργα του έπl την κα-θόλου Εξέλιξιν τfiς ιJμνογραφίας. 

Πέραν Ομως τijς τοιαύτης φιλσλογικfjς άσχολίας κείται τΟ πρόβλημα τfjς 

αlσΒητικfiς καταξιώσεως του Ποιητοϋ, της Εξακριβώσεως του τί &νήκει εLς αVτΟν 

άπΟ &πόψεως Εμπνεύσεως καl. πρωτοτυπίας καl τών μέσων δι& τώv Οποίων 

πλησιάζει η)ν μεγάλην τέχνην. ΔΕν &ρκοϋν -δηλονότι οί γενικοl χαρακτηρισμοl 

περl τοϋ Ρωμανοϋ ώ; νέου Πινδάρου, μεγάλου ΠΟιητοϋ καl μελοποιοϋ, -θεο

πνεύστου κήρυκος κλπ. Ή Εξέτασις τών μέσων δι' ών έπέτυχεν ούτος τΟ μέγα 

αναμφιβόλως αποτέλεσμα είναι καl τοϋτο εργον τής φιλοσοφούσης φιλολο

γίας, η Οποία π/.1'1ν τών φιλολογικών δεδομένων προσεγγίζει τΟν ποιητην καl. 

δια της ψυχικης Εκείνης Ενεργείας ή όποία κοινωνεί τα μυστικα τών τεχνιτών 

και Civευ τfίς Οποίας ή φιλολογικη Επιστήμη καitίσταται ξηρCι παρά-θεσις 

στατιστικών διαπιστώσεων και πραγματιστικr:tιν παρατηρήσεων. 

Νϋν, Οτε τα μΕν βιοyραφικCι ζητήματα τσϋ Ρωμανοϋ έλύ8ησαν, τα δε 

φιλολογικU ( καl ίδίg τα τοϋ μέτρου) Ετέ{}ησαν έπi της στερείiς βάσεως τfjς 

παραδόσεως τώv χειρογράφων καl τfjς έκκλησιαστικης πράξεως τfjς ~Ορθο

δόξου 'Εκκλησίας, νομίζομεν δτι 1j προώι~ησις τi'jς αtσιJητικi'jς εξετάσεως 

άπΩ της ώς Cίνω φιλολογικης σκοπιίiς itα δείξη είς ήμίiς νέον τΟν ΡωμανΟν 

καl σύyχρονον περισσότερον άπΟ δ τι έφαντάσ-Βημεν, καl άλη-81] πσιητi}ν και 

δημιουργΟv καλλιτέχνην. Αί γενικαl &ρχαl τfjς αίσ{)ητικfjς κατανοήσεως τοϋ 

Ρωμανοϋ είναι, νομίζω, αί κάτω-θι: 

α') • ΑπΟ άπόψεως πρωτοτυπίας ή ύπόtJ-εσις τοϋ ϋμνου δΒν είναι δυνα

τΟν να εχn εύρεitfj &πΟ τΟν Ποιητήν. CH ύπό{}εσις λαμβάνεται &πΟ τη'V 
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ΙΙαλαιάν, την Και νijv Διαδήκην ( ύπΟ τη' v ε'πη' ~ , _ 
, , ρειαν καποτε και των • Απο-

κρυφων }, προκειμενου περi βιβλικών προσ':>πω , δ - ' ' 
π , " ν, εν συν υασμω προς την 
ατερικην φιλολογίαν η" άπο' τα' μα ) ' ' ' ' · 

, , _ ' , ρτυρο ω για και τους βιους τών άγίων, 
προκειιιενου περι των άγίων τfjς ~Ε } ι "' ' " ' I 

, c · , , "' ,. κκ .ησιας, η και απο συγχρονα προσωπικα 
η ιστ~ρικ~, γεγ~νοτα. Οπως εις τοiις άρχαίσυς τραγικοiις η τΟν Σαίκσπηρ 
σημασι~v εχε~~ 0 τρό~ος , τσϋ χειρισμοϋ τοϋ -&έματος, οϋτω και εϊς τΟν 
Ρ,~μαν~ν ή ευρε;ις ~ου ~εματ?ς ύποχωρεί είς τΟν χειρισμΟν αύτοϋ. ~Επο
:ιε~ως_ η φα~τασια' δεν ειναι η πρωτεύουσα είς την σύνδεσιν τοϋ μύ{}ου, 
ο , 0Π?ιος ~ρε~ει ~αλιστα να άκο/.ου"θfi η)v ίεραν παράδοσιν η τ1}ν άγιολογι
κην εκδ~χην._ Η_ ελευtlερία του Ποιητου περιορίζεται εlς τον fΠL μέρους 
χ:ιρ~σμον' του -Βεματος, δια της άναπτύξεω; τfjς δράσεως τών προσώπων η 
της εκφρασεως τώv λόγων και τιΟν διανοημάτων αύτώv 

β') ~Η ποίησις τοϋ Ρωμανού εlναι lδεαλιστικη' 'η" 'δ ' ,. ' -,. , _ ,. , ι ανικη, απο της 

αποψεως της εσωτερικότητας του άν-Βρώπου και τη-ς α'vυ α ξ' - ~'ξ ' cO , , · π ρ ια; του ε ω 

κο~μο~. φυσικος κοσμος ύπάρχει, άλλα προβάλλεται δ ψυχικΟς κόσμο'"". 
~ι~ :σ~ Ποιητην δΕν Εχουν άξίαν αί περιγραφαι τών φυσικών καλλονώ~, 
αλλ η εκφρασις τών ψυχικών συναισθημάτων ό Εσω α"ν·Qρωπος 

0
< < • 

, ~ -~ , υ .αμαρ 
τανων, ο μετανοων, ο προσευχόμενος. 

γ') ~Η ποίησις τού Ρωμανού εlναι άν{}ραιποποιητικη' ι Π' ' ~ ' 
' ,. δ' - ,. , · α ντα τα ιερα 

~ροσωπ~, ou ε .. τ?υ ενανitρω,πησ~ντος ΘεοU έξαιρουμένου, προβάλλονται μΕ 
ανitρωπινην λαικην ψυχολογιαν, ανταποκρινόμενα πρΟς τijv ψυχο/,ογίαν τοϋ 

1 "Αλλο {}·έμα εtναι ή προέλευσις τοϋ ά ,, 'fi· ρ ω π 0 π 0 
ι η τ 

1 
σ μ 

0
- ' 

Π λ ' • 'λ , , υ τουτοu. α αιοτερα αντι ηψις αποδιδει είς η] ν έπίδρασιν τού {}ε ά τ ρ 
0 
υ τ ω- ν , 

' ' δ , μιμων 
την :οιαυτ~ν ι~μορφωσιν _των Ιερών προσώπων, έπ(δρασιν έλitο'ίίσαν είς τήν ύμνο-
γραφιαν μεσφ της πατερικης ρητορικfjς, ύπολογίζει δέ τΟ στοιχείον τούτο ώς λα"ίκόν 
'ΑΥεξαρτη' - ' ' ' · 

, _ , τως της τυχον συμπτωσεως, γεγονος είναι Οτι ό Ρωμα"\•ός μεταξύ της μιάς 
και της αλλης τοπο{}·ετήσεως συνειδητώς έκλέγει έκείνην δι' z:ς Μ δ νη•q.,.;:; · • 

' ' δ • • • , 'I U υ u Περισσο-
:ερο~ να επ.ι ραση ε~ι τοϋ ακρ?ατηρίου. ""Οτι δέ ή ρητορικη ό)ς φιλολογικόν εlδος 
~~.η~ε~σε' τον Ρωμα~•ον π:ρισσοτε~ον τοϋ <&εάτρου είναι εκτός πάσης ιiμφιβολίας 

, ε με; Η ρητ?ρι;η, περ~εκλει.ε το δραματ.ικόν στοιχείον καί έχρησιμοποίει εύρέως 
το_ν ,διαλογον ,δια "'α ,επιτ~χ,_n την δραματικην σ'ύγκρουσιν. Τούτου επωφελή{}η ό .Με~ 
λφδος πε~ισσ~τερον εις τα εργα του, δπου τιi- πρότ-υπά του -ίjσαν ρητορικά. 

~ερι_ των σχετικών ζητημάτων πρβλ. G i ο r g i 0 L a p i a η a, Le rappre
sentazιonι sacre nella letteratura bizantina dalle oricriπi a! sec ΙΧ 

t" 1 t-. • con rap-
po: ι" a teat:,o sacro dΌccidente, Grottaferrata 1912, so, σσ. 344, εν σσ. 160 _ 
.l~o. _Αλλ~ν ~π.οψιν (άπαράδεκτον δι' έμε) έκfΗτει ή Βενετία Κόττα έν σσ. 
3ο- 6ο ( L o~ιgιne, de 1a mimique dans le thέatre έcclesiactique ) τοϋ βιβλίου 
της: Le tbeatre a Byzance par V e η έ t i a C 0 t t a p · 1931 Π ' -_ . , s, aπs . ερι των 

μ ι μ ι κ ω ν Q.~ματων καί της σχέσεως αιJτών πρός τε τήν τραγι:ρδίαν καl τας νεωτέ
ρας , παραλογας, πρβ~. Σ τ ,ί λ π ω ν ο ς Κ u ρ ι α κ ί δ ο υ, Αί ίστορικαL άρχαl. της 
δημωδοuς νεοελληνικης ποιησεως, Θεσσαλονίκη 1934 so σσ 30 ' 17 19 
( .. _ , , , . , εν σσ. • 
οτι τοιαυτα <;.ι:σματα δ έ ν έσώflοησαν μέχρις ήμώ'\' ). 

Ό Εσωτερικός διάλογος τ&ν 'Ύμνων Ρωμανού τοϋ Μελφδού 5 

&κούοvτος Εν τοίς vαοίς τοiις ύμνους εκκλησιάσματος. Τοϋτο είναι τΟ μέγα 

χάρισμα τfiς ποιήσεως τοϋ Ρωμανοϋ. Χωρις να έκχυδαtζη τα ίερα πρόσωπα 

καταβιβάζει αυτα μέχρι τi'jς άν-&ρωπί νης αίσδήσεως και παρουσιάζει αυτα 

σκεπτόμενα, δρώντα και Εκφραζόμενα κατ'" ιϊνδρωπον και δη συνή-θη liνitρω· 

πον τfίς ή μέρας. Είς τοϋτο συντελεί και ό διάλογος τών cιγ μνων. 

co διάλογος είναι βασικΟν χαρακτηριστικΟν τών ρωμανικών ϋμνων, οί 

Οποίοι σπανιώτατα στεροϋνται αύτοϋ. "'Οταν δΕν διαλέγωνται έν αύτοίς 
πρόσωπα, τότε όμιλεί πρΟς τΟν ΘεΟν η πρΟς έαυτΟν Ο Ποιητής. Διατί όμιλlδ 

περι έσωτερικοϋ διαλόγου; Διότι ύπάρχει και έξωτερικός διάλογος. Χωρlς 

να δεσμευftώμεν άπΟ τοiις τύπους τοiις χρησιμοποιουμένους &πΟ τοiις μελε· 

τητας τfiς κλασσικfjς φιλολογίας, οUδ~ άπΟ τijν σχετικijν όρολογίαν, πρέπει 

να δεχitώμεν Οτι ή ποίησις τών 1Jμνων τοϋ Ρωμανοϋ είναι μ8:ν κυρίως λυρική, 

μετέχει δ' δμως και τi'jς διηγήσεως, πολλάκις δηλαδη &ναπτύσσει Εν έπεισό· 

διον τfjς Παλαιaς η τfjς Καινfjς Διαftήκης, η Εν μαρτύριον ένΟς ίεροϋ προσώ· 

που η άπλώς τοϋ βίου του τα γεγονότα. Κατ' &νάγκην έπομένως τΟ λυρικΟν 

κείμενον δΕν περιορίζεται &πΟ τijν ίστορικ1)ν διήγησιν, &λλα χρησιμοποιεί 

τΟν διάλογον, τΟν « έξωτερικΟν διάλογον », τΟν πραγματικόν, κατα τΟν 
Οποίον &νταλλάσσουν τας σκέψεις των και Εκφράζουν τα συναισftήματά των 

τα δρώντα πρόσωπα, η άπλώς όμιλοiiν δια να μας πληροφορήσουν περι τών 

συμβαινόντων. (Ο πραγματικΟς αUτΟς διάλογος είναι συνηitέστατος ε'ίς τα 

Εργα τοϋ Ρωμανοϋ, δπου π. χ. διαλέγεται ή Παρitένος μετ& τοϋ μέλλοντος να 

σταυρω-θiί Θεοϋ- Λόγου, είτε οί άγιοι μετα τών διωκτών των κατα τΟ μαρ· 
τύριον αύτών. eo έξωτερικΟς μάλιστα διάλογος καitιστg τΟ Εργον τοϋ Ρωμα· 
νσU ζωηρότερον, κινητικώτερον και περισσότερον &νftρώπινον· τΟ μΕν διότι 
ό ποιητijς ε'ίσάγει λα.ίκας μορφας διαλεγομένας πολλάκις άπλο"ίκcΟς, τΟ δε 

διότι καl τ& ·θεία πρόσωπα έκφράζονται κατα τρόπον συναισitηματικΟν πλη· 

σιέστατον πρΟ::; τΟν μέσον άκροατην τοϋ "'Υμνου, Οχι πλέον ώς Θεός πρΟς 
Θεοτόκοv π.χ. ii.λλ' 0\ς υ!ος προς μητέρα. Καl δ8ν ~χει βέβαια τi)ν δραματι· 

κότητα τfiς τραγικfjς στιχομυ-θίας, πολλάκις δμως Εξαντλεί τΟν ϋμνον, χρω· 

ματίζει τα πρόσωπα, Εξαίρει τdς βασικ&ς αlιτών έvνοίας, παιδαγωγεί και 

διδάσκει. τα Ομι}.οϋντα πρόσωπα διηγοϋνται, άποροϋν, προσεύχονται, παρα· 

καλούν &λλα και Οργίζονται και &πειλοίϊν καL είρωνεύονται και έπιπλ'ιlττουν 
καl άπλο"ίκώς Εκφράζονται. Γενικώς είπείν, ή χάρις τών "'Υμνων {}ι1, fιλαττοϋτο 

&ποφασιστικώς αν έξιlρει τις τοiις διαλόγους. Τοϋτο φυσικα δΕν φαίνεται άπΟ 

τa εlς τa λειτουρyικa βιβλία τi'jς Έκκλησίας μας διασωtlέντα ii.ποσπάσματα 
τώv "'Υμνων, &λλ'" είναι φανερΟν άπΟ τοiις Εξ αlιτών &κεραίους. Σημειωτέον 

δτι είς τΟν έξωτερικΟν διάλογον ό Ποιητi)ς κατ' &ρχl)ν κρατεί τα -δπΟ των 

Γραφών καt μαρτυρολογίων παραδεδομένα, &λλα προχωρεί και πέραν αυτών, 
ε'ίς φανταστικοV; διαλόγους, o'L Οποίοι οltδαμόftεν παρεδόitησαν, δια τοϋτο 

Ομως καl φαίνονται άλη{}έστεροι, καitillς τοiις καταξιώνει ή &λήitεια της 
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τέχνης, δια τοϋ άν-θρωπίνου στοιχείου. "Έχει έπομένως ό Ποιητfις τi]ν έλευ
{}ερίαν να προχωρήση είς την διατύπωσιν ερωταποκρίσεων μεταξύ τών προ
σc.6πων τα Οποία ε'Lσάγει εLς τούς •Ύμνους, χρησιμοποιεί δΕ τΟν ε-δ1JUv λόγον 
δια να μdς παράσχn η)ν εντύπωσιν περl τών δρώντων προσώπων, &φού ό 
λόγος χαρακτηρίζει f!περ πάν ?J.λλο δρώμενον. Ό Πέτρος κατα τijv aρνησιν 
λέγει περισσότερα τών Οσων παραδίδει δ εύαγγελιστής 1• (Η άμαρτωλη γυνη 
κατd την πρdσι ν του μύρου συζητεί μΕ τΟν μυροπώλην καl έκ-θειάζει τΟν 
Χριστόν 2

• ·π Θεοτόκος Επιπλήττεται σχεδΟν &πΟ τΟν Κύριον δια την Επι
μονήν της νd παρακολουfJήση την σταύρωσιν 3• Ό αγιος Δημήτριος δέχεται 

την είρωνείαν τών συλλαβόντων αύτΟν στρατιωτών τοϋ Μαξιμιανοϋ 4, πάντα 
δΕ ταϋτα πέραν τών Οσων παραδίδουν η Γραφη και τ& μαρτυρολόγια. ΔΕν 
πρόκειται δμως περι τούτου, διότι ό έξωτερικός, δ πραγματικΟς διάλογος 
τών ... Υμνων είναι U.λλη ύπό-θεσις καl η διαπραγμάτευσίς του δΕν είναι -θέμα 
τού παρόντος. 

ΙΙ 

Είς τΟν έσωτερικόν διά/.ογον ύπάρχει είς την πραγματικότητα Εν πρό
σωπον τΟ Οποίον έν τfi συνειδήσει του διαJ.έγεται πρΟς έαυτΟ και άπευ{}ύ
νει τ&:ς ερωτήσεις και διατυπώνει τας άπαντήσεις. ΜΕ την διαφοραν δτι δ 
ερωτών καl άπαντών συνάμα δΕν {)έτει είς τό "ίδιόν του στόμα άμφότερα 
του διαλόγου τα στοιχεία, &λλ~ ένώ έρωτίJ εσωτερικώς (δηλονότι ούχl πρα
γματικώς δια τijς φωνης, άλλα δια της σκέψεως), όμοίως έσωτερικώς &παντ(J 

{}έτων είς τΟ στόμα τρίτου προσώπου τας &πανηlCΊεις. ΤΟ τρίτον τούτο 
πρόσωπον είναι δυνατΟν να είναι εκ τών δρώντων εν τψ ... Υμνφ. Οϋτω και ή 
., ',$,~'.,,~.'''ζ' ερωτησις και 'Ι απαντησις εχουν την αυτην πηγην και το συ ητουμενον δια~ 

φοροποιείται εϊς τ1)ν σκέψιν τοϋ προσώπου τΟ όποίον έσωτερικώς διαλέγε
ται, κατa βάιΊος δη/.αδη ύπόκειται αύτΟς ό Ποιητής. Τό σύστημα τοϋτο δf:ν 

είναι είς τ1)ν λογοτεχνίαν νέον, οίίτε περιέπεσεν είς άχρηστίαν μετιi τΟν Ρω· 
μανόν. Είναι δμως εκφραστικΟν μέσον άξιολογώτατον άπΟ αϊσ-θητικής άπό
ψεως. 'Ενώ δηλαδη ό ΠοιητΊ}ς itα ijδύνατο mρισμένας σκέψεις του να τας 

' ο 'δ ' ' ' ' ' δ ' δ παρουσωσn ως ι ικας του καt μονοτονως να τας ιατ-υπωση ίηγηματικώς 

καl Εν συνεχεί J.όγφ, καταφεύγει είς την dπόδοσι ν αύτών είς. πρόσωπον_ δπερ 
είσάγει είς τΟ Εργον του. ~ Αλλd και πάλιν Ενώ τΟ πρόσωπον τούτο {)d i'ιδύ
νατο ν&. έκτυλίξη την σκέψιν του κα&" έαυτΟ στοχαζόμενον, μονολογούν δηλο· 

1 Ρ i t r a, Analee:ta Sae:ra Ι, Paris 1876, σσ. 107- 116. 
2 Pitra, "Εν{}' άνωτ., σσ. 85-92. 
3 'Ύμνος ΚΑ' (Εχδσl}είς ύπό Ν. Α. Λιβαδάρα, ..,Υμνοι Β', 141 έξ.), στ. 

(50-84 καi 124-149) tδί'f 165-201, 215-227. 
4 ''Ύμνος ΙΕ' ( έκδο-&είς ύπ' έμοiί, ..,Υμνοι ΒΊ σ. 3 έξ. ), στ. 54-59. 

Ό εσωτερικΟς διάλογος τ&ν "Υμ\•ων Ρωμανοiί τοίJ Μελφδοϋ 

νότι, ό Ποιητi}ς παρουσιάζει τοϋτο να διερωτ~ται άν έσκέπτετο κατα τΟν Λ 
τρόπον ποίαν άντίδρασιν- άπάvτησιv -8-α προεκάλει &πΟ τρίτον τι να ( δρών 
πρόσωπον συνήί}ως τοϋ c.Ύ μ νου). Οϋτως έπι τυγχάνει διακοπi)·v της μονοτο· 

νίας, δημιουργεί διάλογον Εκεί δπου πράγματι δΕν ύφίσταται, διαφοροποιεί τα 
συγκρουόμενα πρόσωπα, τα συναισ-θήματα καl. τδ:ς ίδέας αύτών, καl. ποοδια· 

γράφει πι1Jαν0:.ς έκβάσεις τών δρωμένων, αί Οποίαι έν τούτοις είς η)ν πρα· 

γματικότητα ύπάρχουν μόνον είς η)ν tδίαν του σκέψιν. ~Ακόμη ό Ποιητ1)ς 

δύναται να ;τροχωρ1lσu είς την εκφρασιν των ποιητικών του πιι<J-ανοτήτων 
ύπΟ τύπον ύποι'tέσεων εκφερομένων έν τ ψ διαλόγφ, καl Ο ταν τοϋτο. ,<}α τοϋ 

fιτο άπηγορευμένον άπΟ τα στενα 'Lστορικα πJ,αίσια τα όποία προδιέγραψεv 
ή διήγησις τfiς Γραφfjς η τοϋ μαρτυρολογίου, διήγησις την Οποίαν έκείνος 

ώς πιστΟς κληρικΟς δΕν δύναται ν' cΗ7ετήση. 

Τέλος ό Ρωμανος χqησιμοποιεί τον εσωτερικον διάλοyον δια να δείξu 
τCtς σκέψεις ένΟς προσώπου τοϋ ··Ύμνου του. 'Αντl ν& Uπεισέλθu ό 'ίδιος άπευ· 

-θείας εϊς την διαπίστωσιν αυτην καl να την έκφράση ώς 'ίδιον συμπέρασμα, 
'ζ ' , ') ' ' Λ ' ') Ε' ' μεταχειρι εται κατι ανα ισγον προς τον υεατρικον μονο ι0γον. ι ναι γνωστον 

δτι, ηδη άπΩ τfiς &ρχαιότητος, είς τΟ θέατρον ό συγγραφεύς, μη δυνάμενος 
?J.λλως να καταστήσn γνωστας είς τους άκροατ(tς τ&ς σκέψεις τci)y ήρώων του, 

{}έτει εϊς τΟ στόμα αύτών μονολόγους, τους Οποίους ούτοι μεγαλοφώνως άπαγ

γέλλουν 8πl τfiς σκηνfiς. Κάποτε o'L μονόλογοι αύτοl λέγονται καl έπl παρου
σίg τρίτων, υποδηλώνουν δΕ: τας προι\}έσεις περαιτέρω δράσεως του Ομιλοίιν
τος. Ό -θεατης άντιλαμβάνεται τΟ άφύσικον τοίι πράγματος, διότι είς την 

ζωην ού μόνον σπανιώτατα μονολογοϋμεν &λλα καl ούδέποτε τας μυχιαιτάτας 

τών σκέψεών μας χαμηλοφώνως έκφράζομεν Επl παρουσίg τρίτων. 'Αλλ' 1] 
σκηνικη οίκονομία έπιβάλλει τοϋτο είς τΟ -θέατρον. Ό ύμνογράφος δμως δΕν 
Εχει &νάγκην να δώση ι'tεατρικην μορφην είς τΟν μονόλογον τών προσώπων 
τών ... Υ μνων. Καl τοϋτο διότι Εχει την εύχέρειαν να παρουσιάζη τΟν μονό

λογον ώς σκέψεις κα-θ' έαυτΟν τού προτύπου τού ... Υ μ νου, τΟ όπο ίον οϋτω 

διαλέγεται μετα τοϋ έαυτοϋ του. το δύσκολον τούτο fργον δίδει ίδιαιτέραν 

χάριν είς τους ... Υμνους, Οσάκις άπαντώμεν εναλλαγfιν πραγματικών διαλό-
, ' δ ) ' λ ' ξ' δ' , ' ~ γων, εκφραζομενων η ,ονοτι μεγα οφωνως μετα υ υο προσωπων, και εσω-

τερικών διαλόγων, δηλαδη μονολόγων τοϋ προσώπου, Οπερ κωΊ' έαιιτΟ δια

λεγόμενον διατυπώνει την μυχίαν του σκέψη• καl Ετοιμάζει την Εκφρασιν τοϋ 

επακολουιΊοϋντος Εξωτερικοϋ διαλόγου. Διότι κατ' αίJτΟν τΟν τρόπον μΟ:ς 
δίδεται ή εύκαιρία να παρακολου-θήσωμεν τΟν Εσω U.ν-θρωπον, πώς ο1Sτος 
δηλαδΥι άντιμετωπίζει τα γεννώμενα προβλήματα, καl την έξωτερίκευσι ν τών 

σκέψεων τοϋ &ν{}ρώπου τούτου, ή όποία δεν &ποδίδει πάντοτε την έσωτερικi]ν 
σκέψιν. cH τέχνη έν προκειμένφ δΕν είναι εUκολος δσον φαίνεται, δταν μάλι· 
στα τα Εν τοίς ... Υμ\'οις πρόσωπα δΕν είναι οϋτε άφελείς λα'ίκοl τύποι, δοϋλοι 
η ύπηρέται, οUδ8 πονηροί τι νες δολοπλόκοL, άλλα σκεπτόμενοι καl U.λλα 
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εκφράζον τες, &λλd Lερά, &ς 'ιi. Θεοτόκος, ό &ρχάγγελος Μιχαήλ, ό i}εοπάτωρ 
Ίωσi}φ κλπ. Άλλ~ η δυσκοΗα αϋτη εχει χρησιμώτατον άντίβαρον: "0 άκροα· 
ηlς τοϋ ... Υ μ:vου ( καl λέγω πάντοτε ό άκρο ατής, διότι οί "'Υ μνοι έ-ψάλλοντο, 
δεν άνεγι νώ

1

σκοντο ) , αίσ{)άvεται τΟν τρόπον αύτόν τijς Εκδηλώσεως, την 
κύμανσιν δηλαδη της έσωτερικijς σκέψεως και τijς έκφράσεως, πολιJ πλησιέ· 
στερον πρΟς Ο τι συμβαίνει καl ε'ίς αύτΟν τΟν 'ίδιον. Διότι καl ό τιμιώτερος 
άν{}ρωπος καl ό είλικρινέστερος συζητητής, πρώτον σχηματίζει Εσωτερικώς 
την σΥ.έψιν του καl μετα ταύτα Εκφράζει έξ αlιτijς τΟ δέον λεχ-θfiναι. 

ΠΙ 

Δια να Ελ8ωμεν είς συγκεκριμένα, -θέλω πρώτον νd φέρω παράδειγμα 
τοϋ έσωτερικοϋ αύτοϋ διαλόγου δ όποίος είς τi}ν πραγματικότητα είναι μονό
λογος, διατύπωσις σκέψεως. Καi το παρά δει γ μα λαμβάνω άπο τον "Υ μνον 
είς τΟν Εύαγγελισμόν της Θεοτόκου, κολοβΟν δυστυχώς, U.γνωστον τέως, Εως 
ού έξεδό{}η πρΟ τετραετίας δι& τοϋ πρώτου τόμου της ύπΟ την κα.ftοδήγησίν 
μου Εκδόσεως 1

• co ϋμνος αύτός, εχων έφύμνιον τΟ «Χαίρε νύμφη άνύμ
φευτε », πεί8ει- έμΕ τούλάχιστον- δτι εΙ ναι ό πραγματικώς ποιη{}εlς διd 
την 25ην Μαρτίου, καl Ο τι ό ~ Ακά8ιστος δεν έγράφη ποτΕ ύπΟ τοϋ Ρωμανοϋ. 

Ή ύπό1iεσις τοϋ Εν λόγφ ϋμνου είναι ή τοϋ Εύαγγελισμοϋ, δηλαδη ή 
έμφάνισις τοϋ &ρχαγγέλου Γαβ ρ ι i}λ πρΟ τijς Μαριάμ, εύρισκομένης εϊς τΟν 
ταπεινΟν οίκίσκον τοϋ ~Ιωσi}φ έν Ναζαρέτ, ή &γγελία τijς έναν-θρωπήσεως 
τοϋ Κυρίου, ή dμεσος σύλληψις τοϋ Χριστοϋ και ή προκλη8είσα έκ τών 
συμβάντων έντύπωσις εϊς τΟν σώφρονα μνήστορα 'Ιωσήφ, ό όποίος ταχέως 
πεί{}εται δτι πρόκειται περL -θείας παρουσίας, ούχt δΕ περt κλεψιγαμίας. 

ΤΟ -θέμα είναι κλασσικόν, με βάσιν πάντοτε τΟ εύαγγέλιον τοϋ Λουκα 
και τας εϊς αύτΟ όμιλίας τών Πατέρων, Lδίq: δΕ τ&ς είς τΟν Γρηγόριον έπί
σκοπον Νεοκαισαρείας τδν Θαυματουργδν ( 213- 270 η 275) άποδιδομένας 
ομιλίας : « Εις τον Εύαγγελισμον τi'jς Παναγίας Θεοτόκου Παρι'Jέvου τi'jς Μα
ρίας, λόγοι πρώτος, δεύτερος καl τρίτος» ( Migne, PG Χ, στ. 1145- 1178) 2• 

1 ΎπΟ 'Ιωάννου -Θ ε ο φ άνου ς Π α πα δ η μη τ ρ ίου. Πρβλ. Ρωμανοiί 
τ:οU ΜελφδοU .. Ύμνοι ~κδιδόμενοι Εκ πατμιακών κωδίκων, Α', 1953, σσ. 301- 323. 
·ο έκδότης ( σσ. 304 ~ 305) ύπέδειξεν ώς πηγdς τοϋ ϋμνοu τούς λόγους Γρηγορίου 
τοϋ Θαυματουργοϋ καl Ίωάννου Χρυσοστόμου { spuria) PG 60, 755. • Αλλ • ό τελευ· 
ταίος ο-δτος δεν δύναται νό. έχρησίμευσεν ώς πρότυπον τοϋ Ρωμανοϋ. • Ανάλυσίν του 
βλέπε παρά G. La Piana, "Εν{}' άνωτ., σσ. 105-109. 

2 Ό Ρ. G ο d e t, DTC, VI, στ. 1846, #εωρεt γνήσιον τΟν πρώτον μόνον 
λόγον είς τΟν Εύαγγελισμόν. ·ο Ρωμανός πάντως είχεν υπ· Οψιν καί τοι'ις τρείς. ·ο 
G. L a Ρ i a n a, 'Έν#' άνωτ., σ. 100, κατατάσσει την« δραματικην » ταύτην όμι
λίαν είς η1ν πρώτην κατηγορίαν, έκείνην δι' ής παραδίδονται άποσπάσματα άνή
κοντα είς άρχαίας δραματικας όμιλίας. Περl τijς τρίτης όμιλίας, ην itεωρεί ( σσ. 100-

Ό έσωτερικΟς διάλογος τiδν "'Υμνων Ρωμανοϋ τοϋ Μελφδοϋ 9 

~ Αλλδ. δι' ήμάς σημασία ν εχει ό χειρισμός του {}έματος, πάντοτε με,, 

προκειμένου περl βυζαντινοϋ ποιητοϋ, ίδιαίτατα δε περl τοϋ ήμετέρου Ρω

μανοϋ, ό όποίος διd τών διαλόγων Εφερε τα τρία ίερα πρόσωπα, τi)ν Μα-
, ' (Γ β 'λ) ' ' 'Ι ' ~ ' ' ' ' ριάμ, τον Cί.γγεr .. ον α ριη και τον ωσηφ εγγυτερον προς τους πιστους 

καi τd &v{}ρώπινα αύτών αίσ-8ήματα. Και είς τοϋτο βασικώς ηκολσύ-&ει τΟ 

ρητορικόν του πρότυπον, τΟ όποίον έξε/,αtκευε καl έπέβαλλε με τfιν χάριν 

της μελφδίας καl τi}ν συντομίαν τοϋ "'Υ μ νου. 

ΤΟ πρώτον Εκ των εΙσαγομένων είς τΟν ΙΔ' ϋμνον προσώπων είναι ό 

Cί.γγελος, ό &ρχιστράτηγος Γαβριήλ, « σύν{}εμα φιλανfJρωπίας δεξάμενος », 

λαβιl>ν διαταγi}ν τΥjς &γγελίας της έναν{}ρωπήσεως, τΟ Οργανον δια τοϋ όποίου 

Εγένετο ή σύλληψις τοϋ Κυρίου, διότι αϋτη συνέπεσε με τΟν χαιρετισμόν. 

'Εν προκειμένφ iδou πiiiς δ Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς δ Θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ο ς ι παρι
στfi. τΟν U.γγελον καl τΟ « σύv{}εμα » : « Τ φ μην! τijj έκτφ, άπεστάλη Γα

βριηλ πρΟς Παρ{}ένον. •'Ο ς πάντως που τοιαύτας έντολdς δεξάμενος· ΔεVρο, 

λοιπόν, r]; άρχάγγελε, fJπουργός γενοV φοβερού μυστηρίου, άποκεκρυμμένου, 

διακόνησαν τip {}αύματι .. ... λάλησαν είς τd Wτα της λογικijς κιβωτοϋ, έτοί
μασαί μου τijς άκοijς τdς εlσόδους, Άλλd μη #ορυβήσrις, μηδε ταράξrις 

την ψυχην τijς Παρ#ένου ... » (στ. 1175 ). Ή τελευταία α~τη παραγγελία 

Εχει ίδιάζουσαν σημασίαν, διότι &φαιρεί &πΟ τΟν Γαβριηλ τΟ δικαίωμα τijς 

έπιβολiiς ποινrjς εLς τi}ν Μαριάμ, έUν αϋτη δυσπιστήσu. Καl συνεχίζει δ 
Γρηγόριος Θαυματουργός: « 'Ήκουσεν ό άρχάyγελος ταVτα, καl κ α{}' έ α υ

τ ό ν, ώ ς ε ί κ ό ς, έ λ ο γ ί ζ ε τ ο· Ξένον τΟ πράγμα τοVτο' ύπερβαίνον 

έννοιαν τΟ λαλούμενον. Ό τοίς χερουβείμ φοβερός, ό τοίς σεραφείμ ά{}εώ

ρητος, ό πάσαις ταίς ούρανίαις r άγγελικαίς] δυνάμεσιν άκατανόητος, είδικήν 
συντυχίαν έπαγγέλλεται κόρn· αύτοπρόσωπον παρουσίαν μηνύει, μάλλον δ8 

εί'σοδον δι' άκοijς fJπισχνείται· καl ό την Εϋαν καταδικάσας, την αύτής 

{}υyατέρα τοσοϋτον δοξάζειν έπείγεται; Λέγει γάρ· έτοιμάσαι μοι τijς άκοijς 

τdς εlσόδους. Άλλd μή δύναται γαστήρ χωρείν τΟν άχώρητον ; 'Όντως 
τούτο φοβερδν τδ μυστήριον» (στ. 1176 ). Έπακολου&εί συζ>]τησις μεταξu 

Γαβρι η λ καi Θεοϋ ', κατ α την όποία ν δ άρχάγγελος πεί&εται περl τi'jς άπο
στολi'jς του. 

101) πολiι μεταγενεστέραν τοϋ φερομέγου συγγραφέως, πρβλ. τoii αύτοϋ G. L a 
Ρ i a n a, Una omelia inedita di S. Gregorio Nisseno e le omelie εtς τΟν Ε'\Jαγ

γελισμΟν attribuite a Gregorio Taumaturgo, Roma 1909. Ούδεlς δέχεται δτι ή 
όμιλία εtναι προγενεστέρα τοϋ ε' αίώνος. 

1 Λόγος τρίτος PG Χ, στ. 1171- 1178. 
2 "Ταϋια τοϋ άγγέλοv i ν{} υ μ ο υ μ έ ν ο υ, δ Δεσπότης φησiν πρΟς αlJτόν. Τί 

ταράηn καί ξενίζn, ώ Γαβριήλ; OV πρώην παρ' tμοϋ dπεστάλης πρΟς Ζαχαρίαν τ-Ον 

tερέα ; ... οVκ dπιστοϋντ-ι τφ ίεeεϊ, τΟ τijς σιωπijς προσήγαγες πρόστιμον; OV κατεδίκα
σας ιδν πρεσβύιην τfi dφωνίq,; ούχί σV dπεφήvω, tγο) δΞ tκύρωσα ; ... Μ ή dδύνατον παρ' 
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Είς τΟν ϋμνοv ΙΔ' U.λλως διεξάγονται τα πράγματα. Οίοσδήποτε Cί.λλος 

ποιηηΊς (ανεπηρέαστος &πΟ ηΊν πατερικi}ν ρητορικ1Ίν) {)~ &πέστελλε τΟν Γα~ 

βριηλ itαρσαλέον είς τΟ Εργον τοϋ εϋαγγελισμοϋ. ~ο ΡωμανΟς παραβλέπει τfιν 

συζ1lτησιν μεταξV Γαβριηλ καl οιJρανίου Πατρός, οϊαν παρουσιάζει α1Jτήν ό 

Γρηγόριος Θαυματουργός. ''Όσα λέγει έσωτερικώς δ Γαβριi]λ είναι αί προ

σωπικαί του &μφιβολίαι, οί στοχασμοί του, oi δισταγμοί του, ό εσωτερικΟς 
μονόλογος τijς &μφιβολίας, μη εξελισσόμενος ε!ς φυσικον διάλογον. Ό Ρω· 
μανΟς ενσαρκώνει τΟν άρχιστράτηγον συνεσταλμένον, &ποροϋντα &v{}ρωπίνως 

πρΟ τοϋ μυστηρίου του όποίσυ γίνεται συνεργός, οίονεl διστάζοντα: «.Όλος, 
φησίν, ό ούρανός I καί ό πύρινος θρόνος I ού χωρεί μου τΟν δεσπότην· I 
καt 1j εύτελfις αϋτη (ή Μαριάμ) πώς ύποδέχεται; [ δ.νω φρικτός καί κάτω 
πώς όρατός ;>>. Πώς είναι δυνατόν δ άχώρητος Θεός, τόν Οποίον δ8ν χωρεί 

δ ο\JρανΟς καl δ Εν αUτψ πύρινος {}gόνος, να χωρήσu έντΟ:; τi]ς γαστρΟς τfjς 
χο"ίκijς Έβραιόπαιδος; Άφοϋ λοιπον iiμφιβολίιc περιεβλή{}η, δi;ν συζητεί, 

&ς είς τ·Οv λόγον τοϋ Γρηγορίου. Πεί{)ει αϋτΟς έαυτόν, διαλογιζόμενος: 

«πάντως ώς (δ ΘεΟς) βούλεται ( γενηftήτω) », καl 8λέγχει αUτΟς έαυτόν : 
(( Τί o-D1' ίσταμαι καl ούχ ίπταμαι I και τfj κόρη ψ&έγγομαι· Χαίρε νύμφη 

άνύμφευτε; » (οίκος β'). Οϋτως Εχει ή προσταγη τοϋ Κυρίου, ούδ8 πρέπει 

να ίιπάρξu βραδυπορία, 8μlfρ0ς λοιπΟν ας 8κτελεσι9ϋ 1
• ΕίσΥjλ-δεν έπομένως 

είς η)ν ταπεινην καλύβη\! τfjς Ναζαρ8τ καl &πηύ{}υνε τΟν λόγον πρΟς την 

Ciγαμον: «Χαίρε, μετά σου ό Κύριος f ». 

Είς τΟ σημείον αύτΟ δ 'iερΟς εϋαγγελιστης Λουκdς λέγει: «ή δk ( l\1α· 
ριaμ) lδοvσα (τον aγγελον) διεταράχ{}η lπl τφ λ6γφ αvτοv καΙ δ ι ε λ ο

γ ί ζ ε τ ο ποταπός είη ό δ.σπασμός ο{jτος » 2• cO ΡωμανΟς άποδίδει &:; έξης 

iμοί τιp κτίσανιι πfiν ρημα; Πώς oVv άμφιβολίf} περιεβλή{}ης: Υί οlίν πάλιν [ είπεν J ό 
άγγελος: Δέσποτα, τΟ fJεραπεϋσαι τδ. τής φύσεως σφάλματα ... leγον έστiν τής σijς δυνά

μεως, Εκ σvνη{J.είας τελούμενον . .. Τό δε παρfJένον τεκείν μη συιιτυχοϋσαν &ιιδρί, ιlνώrε

eον εο-ιιν πάντων τών νόμων τής φύσεως . . Καί ό Δεσπότης φηαίν. Πώς με έχώeηαεν ή 
σκηνη τοϋ • Αβραάμ: [(ai 6 liγγελος φησίν. 'Ε πει δη εlχεν τijς φιλοξενείας τό πέλαγος ... 

Καi 6 Δεσπότης φησίν ... » (στ. 1176 ). 
1 ΕLς τόν Γρηγόριον Θαυματουργόν άπλώς : ιι: λοιπΟν ό liγγελος έξεπλήρσv τίι 

προαrαχθέν καi πρΟς την ΠαρΟέvον εlσελ{)ών, έβόησεv πρΟς αύτην λέγφι,· Χαίρε, κεχαρι

τωμέJιη, ό Κύeιος μετδ. σου» (στ. 1177 ). 
2 Έν Τοϋ αύτοϋ lν &γlοις πατρός ήμών r ρ η γ ο ρ ίο υ έπισκόπου τijς Νεοκαισα

ρείας Πό1ιτου, τ ο ϋ {}α υ μ α τ ο υ e γ ο ϋ, εγκώμιον εlς τΟν ΕiJαγγελισμόν τής Πα1'αγίας 

Θεοτόκου καί &εi Παρ{}έι,ου η]ς Μαρίας, λό')'φ β', Μ i g n e. I_)G Χ,- 1156- 1170, tδού 
πώς έχει δ χειρισμός τοϋ {}-έματος : « ••. άt}θης γαρ πρ?ις πάσιις τό:ς διαλέξεις τών dν{}ρώ

πων lτύγχανεΙ'" καi την ήσυχίαν ώς μητέριι σωφροσύνης καi άγνεlας 1}σπάζετο ... Κιιί καfJά
περ li.v τις λαμπeάv στολην περιβεβλημέιιος, πολVν ποιείται λόγον, μή τις μολυσμΟς iί 

ρύπος πόDεv προεγένητaι· οϋτως ι} &γία Μαρία l v _§α v τ fJ δ ι ε ν ο ε r τ ο κ α i έ λ ε

γ ε ν: Μ ή τtνα &ρα κατασκευην η fJωπείαν 1} Οεραπεία κέκτηται: Μη τΟ χ αϊ ρ ε τοiίτο 

Ό έσωτερικΟς διάλογος τών '"'Υμνων Ρωμα,•οίί τοϋ Μελφδοϋ 11 

ηlν σκηνήv. _Μετd την άγγελίαν, τΟν χαιρετισμΟν δια τοϋ Οποίου συνετελέ· 

σ&η η σύλληψις 1 : « e Η (δε} παίς πρΟς την μορφι]ν I τοϋ φαεινοϋ ούδόλως 
έfJάρρησεν, I αλλ' εύ{}Vς lπ~ι η) ν γ1jν έκλινε την κεφαλ1}ν, και ήσύχαζεν ». 

Καl κατόπιν « νοϋ1-' συνi]ψεν εlς νούν καl φρένα εlς φρένα συμβιβάζει», 

προσπα-θεί δηλονότι να έννΌήση συ!ιλογιστικώς τί συνέβη, « βοώσα ». ΑUτ·fι 

η μετοχfι « βοώσα » δεν δηλοί έδώ τfιν πραγματικην Ενέργειαν της Lσχυράς 

καl βροντώδους λαλιdς, πρΟς την Οποίαν άλλως τε δεν συμβιβάζεται ή περί

στασις, &λλ& nlν ίσχυραv έσωτερικ1Ίν φωνfιν τfjς σκέψεως. Ένώ μορφο· 

ποιοϋμεν Εσωτερικώς τΟν λόγον σκεπτόμενοι, είναι δυνατΟν ό ΕσωτερικΟς 

ούτος λόγος να είναι σιγανός, καl όμοίω·ς είναι δυνατΟν ( &vαλόγως τών 
a ~ "" -ιr δ ' ") '' β ' 2 Σ' 1 ' ' συναισυηματων υφ ων ιακατεχομευα να ειναι ση . κεπτεται ,οιπον η 

Μαριάμ: « Τί έστι τοϋτο όπερ βλέπω; τί σκέψομαι; I είδος πυρός, φωνfιν 
δε έχει άνδρδς ό παριστάμενος, I καi ταράττει με· Dαρρύνει με I Οτι τοVτο 
λέγει μαι· χαίρε, νύμφη άνύμφευτε » (οίκος γ'). 

~a &ρχιστράτηγος νικQ., είς &πάντησιν, τfιν δειλίαν του καl Επεξηγεί την 

σημασίαν τοϋ ε1Jαγγελισμοϋ καl την πυρίνην μορφήν του : « τί δειλιιjς Εμε 
τΟν τρέμοντά σε;». Άλλ~ δ δισταγμΟς διακατέχει &κόμη τfιν εϋαγγελισΗεί

σαν Κόρην· οίJτε δ CJ.γγελος &φίπταται εU-θiις μετ& η1ς &ς Ciνω Εξηγήσεις, οϋτε 

η Κόρη δίδει ταχέως &πάντησιν· « άλλ" Οτε τούτων τών λόγων ifκουσεν ή 

Πωιαγία εlπεv έν διανο{q, »."Εδώ πλέον δΕν βοf! Εν διανοί~, διότι -3-υμικώς 

f:χει καταπέσει ή Εκπληξις καl τΟ -θάμβος, &λλ" ή &παρία &κόμη είναι ζώσα: 

λύπης αί'τιόν μοι γειινήσεται, καfJWς πάλαι τfj προμήτορι EV1 ή δφεοδαίμονος συνέργηrος 

παραδοχη rijς χρηστολογ1ίτου {!ποαχέσεως τijς {}εώσεως; Μη πάλιν εlς άγγελον φωτΟς μετα

σχηματισΟεiς ό άρχέκακος δαlμων καί τφ έμιp μνήστορι φ{)ονών τής άγαν σωφροσύνης, 

καί τούτφ προβαλWν δι' όμιλίaς τάχα χeηστijς, καi μη lσχύσας ώς στερρΟν νοiίν τΟν lί.νδρα 

άπατfιααι, έμοί προσijλ{}εν ώς &παλωτέρf} κεκοσμημέηι τfj διανοίq, καi χαίρε έπιφωνεϊ τΟ 

ές Vστερον Ciχαρι: Μη άρα ό μακαρισμός καί dσπασμΟς έν εlρωνείq, γέγογε; 111ή τις lΟς 

έν τιp μέλιτι κέκeυπται: 11-fiι λόγος μέν εύαγγελιζομένου, σκοπός δέ συλοϋιιτος: "Ην γό:ρ 

οiικ οlδει' αiJτός, πό{}εν άσπάσεrαι: Ταϋτα έ ν §α υ τ fi δ ι η πόρε ι κ α ί έλεγε ν. 

Τότε πάλιν ό άρχάη'ελος προσφω1'εϊ αύτij ... Μή φοβοV, Μαριδ.μ ... , (στ. 1127 ). Ό 
'\'οερός διαλογισμός ύπάρχει καί εtς τό'\' λόγον τοϋ Γρηγορίου καί εύρύνεται. 

i ιι: τijς δΕ. ψω1'ijς τoiJ 'Χαίρε, κεχαριτωμ6'η• πρΟς αύτ.f;1• γε1'ομένης,~ δ ι ά τ ij ς 

& κ ο ή ς εlσήλ{}εv τό flγεϋμα τΟ &γιον είς τΟν_ άμlαντον ναΟν τijς Παρ{)έγοv· καί ήγιάσ{}η 

ή lvνοια σύν τοίς μέλεσιν » Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ό ς, "Εν{}-' ιiνωτ., στ. 1164. 
2 'Εκ τών παρατι&εμένων έν τfι παρούσtι μελέτη χωρίων τόσον τοϋ Γρηγορίου 

τοϋ Θαυματουργού Οσον καί τού Ρωμανού, έξάγεται ή έv προκειμένφ χρfjσις τών 

έν λόγφ ρημάτων, i]τις είναι δυνατόν να έρμη νεύση πληitiιν δ.λλων χωρίων Οπου ταϋτα 

κείνται έπί διαλογισμών. Πρβλ. είς τα spuria 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, Λόγον είς τΟν 
Εύαγγελισμόν Μ i g n e, PG 60, στ. 758 « ΛοιπΟν τfιν ίδίαν ψυχήν ( ό Ίωσήφ) τα'ίς 

{}λίψεσιν έβασάνιζεν· Οϊμοι, λέγω ν, τί ποιήσω έγώ ; , καί : « Ώς δέ Ί1πιστεϊτο ή 

Παρ-&ένος, {ι π ο ν ο ή σ α σ α λοιπόν είς 8τερον λ ο γ ι σ μ Ο ν 1jλ&ε Μαρ(α λέγουσα» 

( αύτό&ι ). Πρβλ. περαιτ. σσ. 19- 21. 
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Πώς νΟ: έννοήσrι τα νέα τοϋ άγyέλου, τ.ηv Εξήγηση• δτι -θ& τέξη υtόv; ""Αραyε 

ό &γγελος δΕν ί!μαftεν δτι είναι κόρη και μάλιστα fιρραβωνισμένη μ8 ξένον 
dνδρα ; δ8v γνωρίζει δτι δΕν έγνώρισεν άνδρικi)ν άγκ&λην ; Οϋτως fχομεν τΟν 
δεύτερον έσωτερικΟν διάλογον (πρΟς έαυηΊv) της Θεοτόκου: « Td πρότερα 
ljκουσα, ] καl ού συνfικα· καί πώς μάfJω τd ϋστερον; [ άσπασμ(φ εlπεν 

έμοί ] ό παρεστώς, καl ού νοώ τδ τελούμενον. ] καί lδoV άλλο φρικτδν ] έν 
τοίς Wσί μου έπέfJ·ηκεν· I εlπε γdρ δτι e υίόν ] βαστάζεις καl τίκτεις Ί ! καί~ 
"δ·, Ι' '"{}Ι""~~, ι· τοι αν ρα ου γινωσκω· τα χα ουκ ε μα εν ουτος ο τι εσφραγισμαι ,· αρα 

αγνοεί Ι ότι παρfJένος είμί; όντως ού πείfJομaι· 1 εί μη έμαDε και κaτέ

μαfJεν, J ο~κ liν ήλ{}ε λέγων μαι· Ι Χαίρε, νύμφη άνύμφευτε» (οtκος ε'). 

Μετα την έσωτερικην ταύτην σκέψη•, ή Παρ-θένος ζητεί νd Sξακριβώση την 

ταυτότητα τοϋ πρΟ αύτη ς 'Lσταμένου φαει νοϋ προσώπου, την προέλευσι ν 

αUτοϋ καl τών λόγων του, ποϋ ελέχ;θησαν ταϋτα τd όποία μεταβιβάζει. 

Διότι άν μάδη μΕ ποίον όμιλεί ι1fd 8ννοήση καl την &ξίαν τώv λεγομένων 

(οίκος ς') 1• 

eo άρχιστράτηγος δΕν &παντ~ εύθέως, άλλd μονολογεί καft" έαυτόν. ΔΕν 
είναι ή πρώτη φορd κατα την όποίαν δΕν εγινε πιστευτΟς &πΟ ταUς &νftρό)

πους εLς τσUς όποίους εφερε -θε"ίκΟν μήνυμα. Καl άλλοτε ό Ζαχαρίας 1}πίστη

σεν εLς τοUς λόγους του περι γεννήσεως τοϋ "Ιωάννου Προδρόμου. Και τότε 

μΕν κατεδίκασε τΟν πρεσβύτην δεσμεύσας nlv φωνi]ν αύτοϋ, καταστήσας τΟν 
Ζαχαρίαν άλαλον .• Αλλ" έδώ δΕν δύναται να πράξη τι &νάλογον, διότι τρέμει 
προ τi'jς συλλαβούσης !]δη τον Κύριον ΠαρiJένου ( οικος ζ'). Χαρακτηριστικfι 
είναι ή &ν-θρωπίνη ψυχολογία τοϋ Γαβριήλ: ΔΕν μΕ βλέπεις που είμαι άγγε

λος: ΔΕν πιστεύεις Οτι είμαι &πεσταλμένος έξ οVρανοϋ ; Τί να σοϋ κάμω ! 
'Εγω είμαι ποU κατέστησα Ciλαλον τΟν Ζαχαρίαν, &λλd μέχρις αύτοϋ τοϋ 

σημείου δΕν ψθάνει ή δύναμίς μου έδώ, μολονότι ή συμπεριφορά σου μοϊi 

κακοφαίνεται. Διότι φοβοϋμαι Οτι άν έπιβάλω ποιvην είς την Παρftένον ftd 
μΕ καταστρέψη ό Κύριος κα{}ως τους &πει-θήσαντας άγγέλους (οίκος η'). 

Καταπίνει λοιπΟν τΟν ·θυμόν του, την άν-θρωπίνην του άδυναμίαν, ό άρχι

στράτηγος και άπαντιj δι' όλίγων: ΠΟΟς κατd την εξοδον τών 'Ισραηλιτών 

1 Ίδού ό χειρισμΟς τοϋ {}έματος έ"l Γ ρ η γ ο ρ ίο u Θ α u μ α τ ο u ρ γ ο υ, ΕLς 
ΕUαγγελισμόν όμιλίq. α', Μ j g n e, PG Χ, στ. 1145 -1156: "' ( Kai) ού πρότερον 1j 
δ:ylα τΟ δώρον iκαρτέρησεν ύποδέξασ{}αι, πρiν Uv μάfJ'!l τίς ό πέμπων~ καί τl τΟ δώρον, 

κai τίς ό φέρων. ΤαVτα κα{)' έαvτi}ν διηπόρει ή άγία λέγουσα, φησl πρΟς τΟν 

άγγελον. Πόθεν ήμίν ούτως τi;ν εύληγίαν iξεκόμισας / 'Ι!.'κ ποίων ήμίν θησαυρών ό μαρ· 

yαρίτης τοϋ λόγου άπέσταλται; ΠόfJεν ήμίν ή δωρεά την ύπό{}εσιν Ι ύπόσχεσιν J κέκlη· 
ται; 'Εξ ούρανοV παραγέγοJ•ας, άλλ' iπt γijς βαδίζεις· άνfJρώποv χαρακτήρα iπιδεικνύεις, 

καi λαμπάδα φωτΟς άστρά..ηεις. Ταύτα iν έ α v τ fj ή άγία δ ι ε ν ο ε ί τ ο, τοιούτοις δ[; 

λόγοις ό Ο.ρχάγγελος τi;ν διάκρισιν αύτijς Β'λvσεν, είπWν πρΟς αύτήν. ΠνεVμα &γιον ... μη 

φοβοV Μαeιάμ:. ( σ"t". 1149 ). 

Ό έσωτερικΟς διάλογος τ&\• "Υμ\•ων Ρωμανού τοϋ Μελφδοϋ 13 

έκ της Αίγύπτου ή {}άλασσα ό)φ{}η ξηρά, πάλιν δΕ έγένετο -&άλασσα ; « Οϋτως 

γίνεται καl ή μήτρα σου». 
3

Αλλ" ή Θεοτόκος άvτιδρ(! ένεργητικώτερον, ζητεί 

να μά{}η <<πώς ή άναρότρευτος άρουρα άγεωργήτως}) δώσει « καρπδν μη 
δεζαμένη σπορdν μηδS τΟν σπείραντα » (οίκος {}') καl ό Γαβριfιλ τέλος 

έξηγεί Οτι << ούκ έσται χρεία μεσιτεύοντος » : « "Άγγελος πέλω έγιb » και παρ&. 

τfιν ίδιότητά μου δΕν ένόμισα δτι ημπορώ να μεσιτεύσω είς ύπόitεσιv προ

διατυπωiJείσαν δια τοu Ηαύματος τfίς διαβάσεως τijς ΈρuiJράς ,~αλάσσης. 

Ή Θεοτόκος συνέρχεται, πεί-θεται : « σύγγνω{}ι, νϋν σε έπέγνων· J φόβφ 
γάρ νϋν συνεσχέDην j τοϋ κάλλους σου, τijς {}έας σου, j τijς φωνijς σου, δια

φόρως {}ροούντων με». Έν συνεχεί~ (οίκος ια') &ναπτύσσεται δια περισ

σοτέρων τό τού Λουκά « ϊδσU ή δούλη Κυρίου· γένοι τό μ οι κατ α τΟ ρημά 

σου» (α', 38 ). Καl δ aγγελος άπfjλiJεv. 
Οϋτω λήγει τΟ πρώτον έπεισόδιον τοϋ C!Υμνου, άνοίγεται δΕ τΟ δεύ

τερον κατα τΟ Οποίον ό μνήστωρ Ίωσfιφ εισερχεται εLς τfιν σκηνf]ν καl 

μαν-θάνει άπΟ nlv Κόρην τα διατρέξαντα. ΤΟ περίεργον είναι δτι ό Ίω

σηφ δΕν νοεί τα γενόμενα άφ" έαυτοϋ άλλα μετακαλείται ύπΟ της ΜαριιΧμ 

η όποία τοϋ διηγείται τΟ συμβάν, τοϋ παραπονείται μάλιστα Οτι δια 

της άπουσίας του έγένετο α'ίτιος της μνηστείας της μΕ Ciλλον : « ποϋ fις 

σοφέ; I πώς ούκ έφύλαζας nlν παρ{)·ενίαν μου;» (οίκος ιβ' ). co Ίωσ'tΊΨ 

δΕν έπίστευσε τόσον εLς τους λόγους τflς Μαριdμ δσον είς τΟ έξαίρετον φαι

νόμενον τΟ όποίον παρουσιάζετο πρΟ αυτοϋ. Διότι δΕν είχεν έμπρός του πλέον 

τfιν ταπεινi]ν κόρην τ}iς Ναζαρέτ, ή μνηση1 του 1jτο ώραιοτέρα, είχε κάτι τΟ 

μυστηριωδώς ftείον, είχεν έπέλ-θει ηδη εLς αύτην μεταβολή τις, ή όποία τοϋ 

προεκάλεσε διαδοχικώς τρόμον, -θαυμασμόν, {}άμβος. Έδώ ό ΡωμανΟς παρεμ

βάλλει τΟν έσωτερικΟν διάλογον ~ μονόλογον τοϋ 'Ιωσήφ, ό όποίος λέγει κα·Η~ 

έαυτόν: «Σήμερον ( γdρ) wσπερ χΜς ο~χ δρiiταi μαι· I φοβερd καΙ γλυ
κηρά Ι μαι φαίνεται ή σVν έμοί, καl συνέχει με, I καύσων ι καl νιφετrp· Ι έγW 

ένατενίζω I παραδείσφ καί καμίνφ, I όρει καπνίζοντι, I Οείφ U.v{}ει χλοά

ζοντι, f}ρόνφ φρικτiρ, ύποποδίφ οίκτρijJ J τοϋ πανοικτίρμονος· I fίνπερ έλα
βαν ού κατέλαβαν ... » (οίκος ι γ'). ~οντως τρικυμία συναισ-θημάτων μαίνε

ται είς τΟ στfl{Jος του ίεροϋ άλλ• άνiJρωπίνου τούτου προσώπου, διότι ή 

Παρ-θένος τψ φαίνεται συγχρόνως αίτία χαράς καl -θλίψεως, καιCJως ή fιποψία 

περι κλεψιγαμίας και ή βεβαιότης περl άγνότητος έναλλάσσονται έντός του, 

πϋρ καl χλόη, παράδεισος και κάμινος. ·ο Ποιητης παρεμβαίνων ό ~ίδιος άπορεί 

τί ε'ίπη, τί λέξει, καl παραβάλλει την 1\ίαριdμ πρΟς την φλεγομένην καl μη 

καιομένην βάτον την Οποίαν είχεν Υδει ό Μωσflς : « φλόγα όρώ καl άνDρακιdν 

κυκλοϋσάν σε, I διd τοϋτο Μαριdμ έκπλήττομαι, I μη φλέξrις με» (οίκος ιε' ). 
tH Κόρη άπαντώσα ένίtαρρύνει τΟν μνηστijρα : « προσέγγιοοv καl liκουσον », 

διηγείται δ~ εLς αύτΟν τ·f]ν παρουσίαν πτερωτοϋ ό όποίος έγέμισεν όλόκληρον 

τΟν -θάλαμον, δπου ούτος εLσεχώρησε κεκλεισμένων τών -θυρών, και άπηύ-θυνε 
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πρΟς αυτην χαιρετισμόν, μετα τΟν Οποίον μόνον fι Κόρη έτό7.μησε να τΟν 

κοιτάξη. Διίi τοϋ χαιρετισμοϋ επi'jλΗεν ή σύλληψις, i'ι.λλ' ή παρΗενία διετη

ρή.Sη Cιθικτος. ~σ Ίωσηφ συμφωνεί &λλ~ έκφράζει τΟν δισταγμόν του δια 

την συμπεριφορ&ν τοίί λαοϋ δ όποίος δΕν -&α πιστεύσn εLς τοιαύτην διήγη

σιν καl καταλήγει δτι {}cl πρέπει ν' &πολύσn την Κόρην. eH Παρ-8έvος παρα
καλεί νΟ: μη nlv παραδειγματίση, καl ό .... Υμνος διακόπτεται είς τΟν ι η' οίκον, 

διότι προφανώς ό γράψας τΟ κοντακάριον της Πάτμου_ δΕν είχε πρΟ αlιτοϋ 

Ολόκληρον τΟ κείμενον δι& να τΟ παραδώσu είς ήμας δι& καταχωρίσεώς του 
είς τον κώδικα 212 1• 

IV 
Δια τfjς συντόμου αύτfjς άναλύσεως τοϋ ΙΔ' ϋμνου Εδειξα την τεχνικfιν 

τοϋ Ποιητοϋ ώς πρΟς τΟν έσωτερικΟν μονόλογον. Ούτος εtναι διάλογος 

τών τριών 'Lερώv προσώπων τού &ρχαγγέλου Γαβριήλ, τfjς Μαριdμ καl τοϋ 

Ίωσfιφ πρΟς έαυτούς. Κατέστη, νομίζω, σαφΕς Οτι ό Ποιητfις έχει την εύχέ
ρειαν &φ~ ένΟς μΕν να παρουσιάση τΟν &ν-θ-ρώπινον τρόπον τού σκέπτεσitαι 

τijς Μαριaμ καl τοϋ 'Ιωσήφ, έξ ι'iλλου δi; νa έξανΗρωπήση τον i'ι.ρχιστράτη

γον Γαβριήλ. Οϋτω καl τα τρία Lερα πρόσωπα κα-θίστανται ο'ίκειότερα είς 
τΟν &κροατην τού <Ύμνου, συμπα-θέστερα δΕ καl κα-θημερινών συναισ-θημάτων 
μέτοχα. 

<Υπολείπεται να 'ίδωμεν τΎιν προέλευσιν τοϋ Εσωτερικού τούτου μονολό

γου. ΔΕν -a-a διστάσω μεν να βεβαιώσωμεν δτι προέρχεται Εκ τfiς &ρχαίας πεζο

γραφίας και τfjς έλληνικfjς ρητορικfjς, ή όποία Εχρησιμοποίει τΟν τρόπον 

τούτον 2 καl Εκ τών χριστιανών Εκπροσώπων τfiς όποίας - ίδίg Γρηγορίου 
τοϋ Θαυματουργού- παρέλαβεν ό Ρώμανός 8• Τούτο δμως δΕν μειώνει τfιν 
πρωτοτυπίαν η τfιν τέχνην τοϋ Ποιητοϋ. ΔΕν συνεμερίσ-θην ποτΕ τδ.ς ύπερ

βολικιiς Επιφυλάξεις τού Εκδότου τοϋ οιγ μ νου περl της &ξίας του, ούδΕ η1ν 

γνώμην του δτι πρόκειται περl νεανικού τού Ρωμανού έργου. Διότι έν προ-

1 Πώς εληγε δεν δυνάμε{}α νti μαντεύσωμεν· ίσως δι& προσευχi]ς πρΟς την Θεο· 

τόκον (οίκος ι{}/). Τούτο {}ά fito δμως dντί-ι'}ετον πρΟς τfιν άκροστιχίδα. Πι{}ανώτατα 
( προστι&εμένης είς την δ.κροστιχίδα μιάς λέξεως: fJμ1•οι;, ι{JΜ; Π.χ. ) διti τοϋ έπεισο

δίου τοϋ ένυπνίου τοϋ Ίωσfιφ μνήστορος, εtς δν δ Ο.γγελος {}ιi ήρμήνευσε τΟ παρά

δοξον. Τοϋτο είναι δυνατΟν να συμβfί, U.ν κρί·νωμεν έκ τώv ρητορικών λόγων τών 

:τι:ραγματευομένων τΟν .ΚUαγγελισμόν, βλ. περαιτέρω σσ. 15-16. 
2 "'Ηδη πλατωνικοί διάλογοι είναι διατετυπωμένοι ώς διήγησις εtς τήν όποίαν 

εν ε1η'}εϊ η έξηρτημέ,·φ λόγφ διηγετται τις Οσα παρόντος α-ί'ιτού ( καί μετέχοντος η 
οϋ) έλέχ{}ησαν ύπ' άλλων. 

3 ΤΟ {}έμα -6·0. τύχu ιδιαιτέρας μελέτης, Ο.ρχης γινομένης άπΟ τών πλατωνικών 

διαλόγων, Οσοι εισάγονται ύπΟ δι ηγουμένου προσώπου είς πλάγιον λόγον ( Συμπό· 
σιον ) η ά:λλως, μέσψ τών ρητόρων, μέχρι Λουκιανού καί • Αριστείδου ΑΙ.λίοu, οί 

όποίοι ήσαν .πλησιέστεροι πρΟς τους 6.ν'fi·ρώπονς τών γραμμάτων τοϋ ε' καί ς' αtώνος. 

Ό έσωτερικΟς διάλογος τών "Ύμνων ΡωμανοiJ τοϋ Μελφδοϋ 15 

κειμένφ &ξίαν δΕν Εχει η εϋρεσις τοϋ -θέματος η τών τρόπων δια των όποίων 

έχειρίσ{}η τοϋτο ό Ρωμανός, δσον ή τεχνικfι χρfjσις &μφοτέρων. Καl νομίζω 

δτι ε'ίς uΥμνον σύντομον ( έν συγκρίσει πρό; ρητορικΟν λόγον) δΕν 1iδύνατο 

καλύτερον να διαγραφfi η ψυχολογία τών προσ(δπων δια της χρησιμοποήσεως 

τοϋ μονολόγου ώς Εκφράσεως της έσωτερικf)ς σκέψεως. Τούτο δα έφαίνετο 

καλύτερον είς ένα ποU δΕν {tα είχεν &ναγνώσει τ&ς ύποτι-θεμένας πηγιiς τού 

Ρωμανού καl -a-α προσείχε περισσότερον την έσωτερι)tfιν &ρμονίαv τfjς συν· 

δέσεως τοϋ uΥμνου. 

A'L « δραματικαl » όμιλίαι τών Πατέρων αL &ναφερόμεναι είς τΟν ΕΊJαγ· 

γελισμΟν της Θεοτόκου έγένοντο flδη &.ντικείμενον φιλολογικfjς έξετάσεως, δι& 

να διαχωρισι'}οϋν « σκηναι » ή έπεισόδια τα όποία συναντώνται είς αΊJτάς. 

(Ο La Piana ένόμισεν δτι ήδύνατο να έπανακατασκευάσn τΟ LερΟν δράμα 

τοϋ Εύαγyελισμοϋ είς τι1ς έξης « σκηνάς » : 

α') Σκηνη τών προφητών. 

β') Διάλογος μεταξu Θεοϋ καl iiρχαγγέλου Γαβριήλ. 

γ') Μονόλογος τοίi Γαβριήλ προ τi'jς Ηύρας τi'jς οίκίας ( τοϋ Ίωσ>)φ) 
sν Ναζαρέτ. 

δ') Διάλογος μεταξV Μαρίας καl ~Αγγέλου. 

ε') Διάλογος μεταξu Ίωσfιφ καl Μαρίας. 

ς') ~Ενύπνιον τοϋ ~Ιωσfιφ καl διάλογος αύτοϋ μετα τοϋ &γγέλου 1
• 

Είς την περίπτωσίν μας ό ΡωμανΟς παραλείπει &σφαλώς τ<iς ύπ" &ρι{}. 

α' καl β' (συμπτύσσει δΕ τ&ς β'- γ' εtς τΟν οίκον β'), &ναπτύσσει τιiς ύπ~ &ριδ. 

δ' καl ε'. Είναι Clγνωστον πώς έτελείωνεν ό κολοβΟς ο-δτος CΎ μνος και Clν έξε· 

τείνετο είς τfιv « σκηνην »ς' 2• 'Ό La Piana Εδειξεν ηδη 8 δτι ό « δραματι· 
κΟς » χαρακτηρ των Ελληνικών Ομιλιών δΕν ύπάρχει είς τΟν διάλογον μεταξ.U 

Μαρίας καl 'Αγγέλου των συριακών ύμνων τοϋ "Εφραlμ καl δτι ή Θεοτόκος 

τών έλληνικών κειμένων « κατερχομένη η:Ον νεφών τfjς -θεολογικης επιχειρη· 

ματολογίας έπανευρίσκει τfιν γυναίκα 1Jτις όμιλεί καl παρακαλεί καl κλαίει 

είς τόνον &ν-θ-ρώπινον ». "Εξ Ciλλου ή κατασκευ11 τοϋ διαλόγου τοϋ Ρωμανού 
καl ή μεταχείρισις τού -θέματος τοϋ Εύαγγελισμοϋ Ciμεσον σχέσι ν δΕν ~χει 

πρΟς τΎιν κατασκευΥιν τοϋ διαλόγου καl τΟν χειρισμΟν τοϋ δέματος εϊς τοVς 

μετ" αύτΟν ρήτορας 4 και δη τΟν πατριάρχην ΓερμανΟν Α' Κωνσταντινουπό-

1 G. L a Ρ i a η a, Le rappresentazioni sacre, σ. 126. 
2 Βλ. ιi'\•ωτέρω σ. 14, σημ. 1. 
3 Α-ί'ιτό{}ι, σσ. 159 -160. 
* Σωφρόνιον Ίεροσολύμων, 'Ανδρέαν Κρήτης, tδί~ {}εολογοϋντας δια τοϋ δια· 

λόγου. Πρβλ. L a Ρ ί a n a, "Εν{}' άνωτ., σ. 99. <Ομοίως ή ύφη τοiί διαλόγου καί 

τΟ περιεχόμενον ( τελείως λα'ίκfις αντιλήψεως ) εtς; την όμιλίαν Εtς ΕύαγγελισμΟν 

( spuria) Ίω. Χρυσοστόμου, f}ν άναλύει δ L a Ρ i a n a, αύτό{}ι, σσ. 105- 109 είναι 
καi αUτη ξένη πρΟς τΟν Ρωμανόv. Ό Ίωσfιφ παρίσταται φοβερός. Ή Παρ-δ·ένος 
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λεως ( t 733 ), ο που συναντώνται οι άλφαβητικ&ς άκροστιχ(ζοντες διπλ&ς διά· 
λογοι άφ~ ένΟς Μαρίας- ~Αγγέλου καl Βξ άλλου Μαρίας· ~Ιωσήφ 1• ~Αλλ" ούδΕ 

πρΟς τΟ « Έγκώμιον είς τi}ν Θεοτόκον Μαρίαv » τΟ άποδιδόμενον είς τΟν 

&γιον Π ρ ό κ λ ο ν 2 , πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ( 438 · 44 7 ) f'χει σχέ· 

σι ν δ cιγ μνος τοϋ Ρωμανού. ΤΟ ρητσρικΟv τοϋτο κείμενον Sγκλείει ρητορικοUς 

&λφαβήτους, ώς fίδη ~γ(νετο (προκειμένου περt γνωμικών &λφαβήτων) και 

είς τΟ έλληνικΟν κείμενον Έφραlμ τοίi Σύρου 8• <Q La Piana Sνόμισεν δτι 
άποκατέστησε τΟ κείμενον τοϋτο τοϋ Πρόκλου είς την « ποιητικήν » του μορ· 
φην καl έχώρισε α') τοiις στίχους 107-154, άποτελσϋντας τΟν διάλογον τfίς 
c Αγίας ( Παρ-θένου) καl τοϋ Ίωσήφ, δ που έκάτερος όμι/,εί δια δύο στίχων 

έκ των Οποίων ό πρώτος άκροστιχίζει, β') τοVς στίχους 195 · 253 δπου συνο· 
μιλοϊiν «Ή iiγία καl δ Άρχάγγελος » (ή ήμιτελi)ς (Α· Μ) άλφαβητικi) 

άκροστιχlς διπλή, δι' έκάστου γράμματος άρχομένης και τi}ς έρωτήσεως τοϋ 

ένΟς καl τfiς άπαντήσεως τοϋ έτέρου προσώπου). Είς την όμιλίαν αUτην 

άκούεται τΟ πνεϋμα τοϋ Θεοϋ, ή Επιχειρηματολογία τών δαιμόνων, και οUδε· 

μία άμφιβολία μένει είς τΟν άναγνώστην, δτι τοιαύτη πηγη ήτο άγνωστος 

είς τΟν Ρωμανόν. Άνεξαρτήτως τοϋ άν οί φερόμενοι ώς στίχοι τfjς έν λόγφ 

δμιλίας ( πλi)ν των άλφαβήτων) εtναι liντως ρυ{}μοτονικαι στιχηραt κατα

σκευαl η άπλώς ρητορικοl σχηματισμοί, εlναι γεγονΟς δτι τΟ κείμενον 

τοϋτο οϋδεμίαν αλλ ην κοινότητα δύναται vd Εχη πρΟς τΟν ... Υμνον τοϋ Ρωμα· 
νοϋ άπΟ την ταυτότητα της ύπο{}έσεως καl άπΟ τi)ν κοινi)ν άναγωγi)ν είς την 

λέγει περί αVτοϋ εtς τΟν ύ.γγελον : « "Αρτι τοϋ οίκου μου Εξελ-&ε, μι) άκούσn ό Ίω

σήφ, καί άναγγελίΊ τοϊς ίερεUσι και δ στερισκόμενος συζυγίας σκεπάρνφ άποtέμυ tόν 

rράχηλόν σου, έπειδή έγγύς μοι λαλείς καί έν προ-&ύροις κέλλης ;ι. I ( PG 60, στ. 757 ). 
'Ονομάζεται δ' ό 'Ιωσήφ ζvλόtυπος, ή δε « ιlκτήμων:. Παρ-&ένος παντοιοτρόπως 

προσπα<&εϊ νιl τΟν άποτρέψu &.πΟ τijς είσόδου είς τΟν οίκον τοϋ μνήστορος. Ό Ρω· 

μα\•0ς άπεναντ,ας άπλiδς {){λει τfιν Παρ<&ένον διαπορούσαν : Τάχα σύκ lμα-&εν σVιος I ότι 
lσφράγισμαι; (στ. 100-101 ). 

ι Τό. κείμενq. παριl L a Ρ i a η a, "'Εν&' άνωτ., σσ. 110- 123. Έκάστου τών 
συνομιλητών δ λόγος κλείεται είς μίαν περίοδον ρυitμιΚ'ι)ν άρχ;ομένην έφ' ένΟς γράμ· 

ματος τοϋ ιlλφαβήτου. Εtς β' ρυ&μικήν περίοδον έκ τοϋ αύτοU γράμματος &.ρχομέ

νην κλείεται ή άπάντησις τoii β' προσώπου. 

Τό.ς ρυ&μικάς περιόδους ταύτας έκλαμβά\•ει · ώς « τροπάρ~α » δ Θ. Ξύδης, co 
ύμνογράφος ΓερμανΟς δ Ομολογητής, • Α{Η'j\•αι 1955 (=Νέα •Εστία 57, σσ. 24-4- 251), 
σ. 4 (σ. 245 του περιοδικου ). Άλλό. τροπάριον μή ψαλλόμενον πρΟς ήχόν τινα δεν 

ύπάρχει, διότι ή λ. iρόπος δ, σχέσιν εχει πρΟς τΟν fjχον, έπομένως τήν μελφδίαν Ι 
(Περί τijς μελέτης τοϋ Θ. Ξύδη καt των έπιτευγμάτων της έ'γραψα όλίγα έν τfi 

• 'Α1Ιην(i • 59, 1955, σσ. 220-321 ). 
2 Δημοσιεύεται εtς πεζΟν ύπΟ τοϋ L a Ρ i a η a, "'Εν&' άνωτ., σσ. 201-232 

καl διασκευάζεται εtς εμμετρον αυτό&ι 233- 275. 
3 Πρβλ. S. G. Μ e r c a t i, Alfabeti intromessi nelle versioni greche di 

S. Efrem Siro, ΕΕΒΣ 23, 1953, οσ. 41-44. 

22 ·6·1956 
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περιΚΟΠ1)ν τοϋ Λουκα καl είς τα άπόκρυφα ευαγγέλια. ~ ΑπΟ τΟ κείμενον τοϋ 

Πρόκλου έν τούτοις ελλείπει δ έσωτερικΟς μονόλογος περl τοϋ όποίου όμι· 

λοϋμεν ένταϋiJα. ~ο τυποποιημένος δι& της &λφαβητικης άκροστιχίδος διάλο

γος πόρρω άπέχει άπΟ τοϋ ν& ύποκαταστήσn την λεπτοτάτην τεχνικfιν 1:οϋ 
Ρωμανοϋ οίαν άναλύομεν ή ύποσημαίνομεν ήμείς. ~ο ΡωμανΟς δf:ν ήτο έν 

προκειμένφ δουλικ&ς ~ξηρτημένος ~κ τijς ρητορικijς, &λλ' Εχρησιμοπο(ησε 

τεχνικ1)ν την όποίαν ήδύνατο να τελειοποιήσn δια τοϋ προσωπικοϋ του 

ταλάντου. 

C\Εν (}.λ'λο δίδαγμα πρέπει ν& εtναι ή άπομdκρυνσις τοϋ Ρωμανοϋ άπΟ 

τα συριακcΧ πρότυπα καl ή άμεσωτέρα αϋτού σχέσις πρΟς την έλληνικ1)ν 

( χριστιανικην καl δι' αiιτi}ς κλασσικi)ν) ρητορικ1Ίν παρdδοσιν. 'ΑπΟ τfjς 
&πόψεως αϋτi]ς καl τα βιβλικα κείμενα ( κανονικα και &πόκρυφα) τα γρα· 

φέντα είς η)ν έλληνικην γλώσσαν και τα είς αύτi)ν μεταφρασ{}έντα είναι 

έλληνιστικα καl οϋχt σημιτικά. Άπεναντίας ή « δραματικη » ρητορικi} ( καl 
δη. ή με τα τΟν ΡωμανΟv) επηρεάζεται άπό t'Ι)ν συριακην παράδοσιν ώς πρΟ; 

την κατασκευ1)ν τοϋ λόγου, έπεκτείνουσα τΟν ρητορικΟν λόγον δια τών σχη· 
μdτων καl τών ρυ{}μικών περιόδων είς ποιητικόν' τοϋτο πι{}ανώτατα όφεί· 

λεται είς ίεροσολυμιτικfιν επίδρασιν καt είναι ξένον πρΟς Ο τι διεμόρφωσαν 

έν Κωνσταντινουπόiιει οί μεγάλοι ... Ελληνες Πατέρες τοϋ δ' αί. οι σπουδά· 

σαντες την ρητορικi)ν έν ~Α-θήναις κατι:Ί τοVς κανόνας τών ~Α-θηναίων ρητό

ρων καl την επίδράσιν τών της έλληνιστικi]ς εποχf)ς. 

Έξ Cίλλου. ή άνδρωποποιία τοϋ Ρωμανού δf:ν Εχει σχέσιν μf: t1lν έκχυ· 

δά'ίσιν τών 'ιερών προσώπων VπΟ την Επήρειαν τών μίμων, τfιν Οποίαν 

πι {}ανώς υπέστη ή ρητορικ1) ( ώς π. χ. δ πολV μεταγενέστερος τών άρχών τοϋ 
ε' αί. λόγος είς τΟν ΕϋαγγελισμΟν ό άποδο{}εlς είς τΟν Ίωdννην Χρυσόστο· 

μον) 1• ΤΟ ϋφος τοϋ Ρωμανού είναι άπλοϋν συνάμα καl ύψηλόν, τα πρόσωπα 

είναι άν{}ρά>πινα άλλ' αί σκέψεις των είναι εύγενείς και οϋτως άντανακλών· 

ται είς τας πρdξεις των. 

ν 

cH δευτέρα περίπτωσις την όποία ν {}α έξετάσωμεν άναφέρεται είς •ιγ μνον 
τοϋ Ρωμανοϋ δ δποίος, έκ ματαιοδοξίας γραφέως τινός, &πεδό{}η είς άνύ· 
παρκτον ποιητην Δ9μέτιον 2• ·ο cιΥμνος « JJ:lηvός ίουνίου κδ' κονδάκιον είς 

ι Πρβλ. άνωτέρω σ. 15 σημ. 4. 
2 •yγι'Ι)ς παράδοσις του 'Ύμνου δΗ't. τοϋ cod. Patm. 212 ff. 252v- 255r. Πρβλ. 

Μ. Ν α ο υ μ ί δ η ν, Ρωμα\•ου 'Ύμνοι Β', 1954, σσ. σιζ' ·σι η', άρι<&. 269: Κοντάκιον 
εlς τό Γενέ{)λισν τοiί Προδρόμου καi Βαπτιστοiί Ίωάνγου, φέρον άκροστιχίδα τήνδε: • Εlς 
τόν Πρόδρομον •pωμανοiίΌ Δια νά μεταβλη&fι τΟ 0\•ομα τijς άκροστιχίδος άπΟ Ρωμα· 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΥΙΝΩΝ Σ:Π~ΥΔΩΝ 'Έτο~ K'i:' 2 
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γενέfJλιο1ι τοV Προδρόμου, φέρον άκροστιχίδα Εlς τδν Πρόδρομον Δ ο μ ε

τ ίο υ» εξεδόfJη τΟ πρώτον ύπΟ τοϋ καρδ. Pitra 1 καl f:χει ώς Vπό{}εσιν τi}v 
περικοπfιν τοίi 'LεροU εύαγγελιστου Λ ο υ κ α α'", 5- 25, δ που τΟ επεισόδιον 

τοϋ άπισηlσαντος είς τΟν άρχάγγελον Γαβριi)λ ίερέως Ζαχαρίου, ό Οποίος 
τιμωρη{}εlς έγένετο <<σιωπών καl μη δυνάμενος λαλijσαι άχρι ής ή μέρας 

γένη τα ι» n1: εύαγγελισ-θέντα αύτι$. Ή Ομοιότης τοϋ έν λόγφ •·Ύ μ νου πρΟς 
τΟν προηγουμένως άναλυftέντα ρωμανικΟν cιy μνον Είς ΕύαγγελισμΟν τfίς Θεο
τόκου, iM καταδείξη δτι ή αVτη ψυχολογία καl τεχνικη συναντdται καl είς 
τοiJς δύο καl δτι ό αUτΟς ποιητης συνέ{}εσεν άμq:οτέρους. 

~ ΑπΟ τοίί τρίτου ο'ίκου ό Ποιητης παρορμ(i τοUς πιστούς: « Σiιν σποvδt7, 
άδελφο{, πρΟς τΟν Δουκάν άπέλ{}ωμεν 2 Ι παριστώντα 1}μίν η)ν ~Ιωάννου 
γέννησιν I καl τΟν παρ' έλπ{δα έπιγνώμεν τόκον· ι τΟν Ζαχαρlαν νϋν έρω
τήσωμεν I πώς ταϋτα έγένετο, I πώς σιωπήσας πάλιν έφ{}έγξατο, I πώς 
χαλα·ωfJεlς αύ·{}ις έλάλησε, ι πώς περί τούτου εύηγγελtσfJη 1 ύπ~ άρχαγγέ
λου Γαβριήλ, είπόντος τότε πρός. αύτόν' ι δτι έσται Ον τlκτεις I του μεγά
λου βασιλέως προφήτης ι κήρυξ όμοϋ καl πρόδρομος». Παραλαμβάνει λοι
πΟv δ Ποιητης τοUς &.κροατάς του και τοUς μεταφέρει είς τΟν χώρον και τΟ"~ 
κλίμα δπου Εγινε τΟ ίερΟν Επεισόδιον. Είς τους ο'ίκους δ', εΊ ςΊ ζ' και Εν 
συνεχείg μέχρι καl τοϋ ιδ' ό ποιητης διηγείται η1ν Εμφάνισιν τοίi Γαβριηλ 

είς τΟν ναόν, την άγγελίαν πρΟς τΟν Ζαχαρίαν της γεννήσεως τοίi 'Ιωάννου, 
την δυσπιστίαν τοϋ ίερέως· ποικίλλει δε τΟ {}έμα δια τοϋ διαλόγου μεταξυ 

Ζαχαρίου καl Γαβριfιλ είς τΟν όποίον ό τελευταίος σπουδάζειJ {}αρσύνει δ.μα 
καl διδάσκει τΟν γηραιΟv ίερέα. 

Εiς τΟν ιε' οίκον έμφαvίζεται ό Ζαχαρίας άμφιβάλλων περι των -δπΟ 

τοίi πυρίνου Επισκέπτου λεγομένων. Βεβαίως αν δΕν ήτο Εξ ούρανου δΕν ftU. 
Ετόλμα νΟ: είσέλι1n έκ δεξιώ1, του {}υμιάματος. 'Αλλα καl πάλιν ό ίερεUς δΕν 

πιστεύει δτι είναι δυνατΌν να νικη8fί η φύσις και να τεχDii ύπΟ τfjς 'Ελι
σάβετ δ Πρόδρομος: « Νϋι' μi!v Γαβρι1)λ τούτοις τοίς λόγοι ς κέχρηται Ι ι\λλd 
·, , {}' , , λ 'ζ 1 τ- , ' 'β ' -ο ιερευς κ α ε α υ τ ο 11 ο γ ι ε τ α ι· ουτο που το σε ας και του προ-

λαλοVντος I ναός ύπάρχει του παντοκράτορας, I σεπτός καl πανάγιος, Ι πα
στclς άγγέλοις καl ταίς δυνάμεσι, I καί τοίς χερουβεlμ τοίς λειτουργοίς 

αύτοV· ! άπάρτι ούτος ούκ αν ένταVίfά ποτε έ{fάρ{μzσεν I έλfJείν καl άπατη-

J'Oii ε!.ς Δομπίου εγιναν μικραί τινες μεταβολαί, αί όποίαι δεν άλλοιώγουν τήν δλην 

σύν&εσιν του 'Ύμνου. Ό γραφε.Uς Δομέτιος δέν εi.ίρεν κολοβΟν τόν 'Ύμνον, ώς ύπέ{)-ε
σεν ό Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, ΕΕΒΣ 25, 1955, σσ. 220-221, άλλ' εκ .πρα&έ
σεως προσήρμοσεν αύτΟν ΟΟστε ν' άλλάξυ ή άκροστιχίς. 'Ο Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, 
"Εν&' δ.νωτ., σ. 221 ύποσημειώνει τι:'t. περl χει/φου παραδόσεως τοϋ 'Ύμνου πλ1)ν τής 
πατμιακης. 

1 J. Β. Pitra, Analecta Sacra Ι, 1876, σσ. 320-327. 
2 Πρβλ. : Tq) &ρχαγγέλφ Γαβριi;λ δεϋιε καί συμπορευ{)ώμεν ΙΔ', στ. 9-10 ( οtκος α'}. 
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σαι τοVς πιστούς. 1 'Αλλ' ούδ' οϋτως πιστεύω ώς έσται υίός μου I προ

φήτης κήρυξ όμοϋ καί πρόδρομος». 

Λίολονότι τα ώς άνω καfJ' έαυτδν λογίζεται, σκέπτεται Εσωτερικώς, δ 
Lερε-ύς, ό άρχάγγελος τα έννοεί καl Οργίζεται : « Δριμυχ{}εiς ού μικρόν ό Γα
βρι1)λ όργlζεται, Ι καί φηαι πρΟς αύτόν· I 'Έδει σε, ιb πρεσβύτατε, μη άμφι
σβητίjσαι 1 προς τοϊς λαλη{}εϊσιv ... Ι τη. rdρ σφαλεϊοαν φωνfιν εγω 
νVν έπέχω ... >> (οίκος ις' ). cH σφαλείσα φωνη fjτo ή Εσωτερική, ή μη δι ι! 
του προφορικού λόγου άκουσ{Jεϊσα, ή φωνΥι τσϋ έσωτερικοϋ μονολόγου. Καl 
« ό άσώματος μ8ν ταϋτα είπWν άπέρχεται ... » (οίκος ιζ' ). Ποία Ομως -δπfjρ· 
ξεν ή στάσις τοϋ τιμωρη8έντος ίερέως ; 'Εξακολου{Jεί ούτος να όμιλfί Εσω
τερικώς, διότι ό Cί.γγελος τοίi άφήρεσε τΟν προφορικΟν λόγον, οlιχt τΟν ένδιά-
19ετον, η) ν όμιλοϋσαν σκέψη• : « Μετd η)ν σιωπην έβλεπεν ό πρεσβύτα
τος Ι έν τοίς έργοις αVτοϋ τd τοϊί άγγέλου ρήματα, I την liκαρπον _πρώφι 
νϋν καρποφορούσαν· Ι ής μετd χρόνον πάλιν τεfJέαται Παρ{}ένον έγκύ
μονα· 1 ~Η στείρα, λέγω 1', ijδη συνέλαβε· I μr]τηρ δ8 φωνijς πάντων γενή
σεται · 1 έγW φωη]ς μΕν ilπεστερ1}fJφι· 1 ό πρώην εϋλαλος άεί, εύρέ{}ην άλα
λος νυνί, 1 dλλd πάλιν φωνήν μοι προξε1ιήσει ό έκ στείρας I προφήτης, 

κήουξ δμο1ί καΙ πρ6δρομος ». 
• Ε!ς τον έπόμενον οίκον ( ιiJ') δ Πρόδρομος- !!μβρυον « τ6τε κρατούμε

νος δεσμοί ς τijς τijς φύσεως Ι καί έν τij μήτρ'} έτι κρυπτόμενος, I κράζε ι, 
ού φωνι] άλλd σκιρτήμασι, j την κτlαιν. Οϋπω έγW κατείδον I κal προμη
νύω σοι τΟν σόν δημιουργδν καl λυτρωτή ν ... ». Ένταϋδα ή φωνfι τοϋ ~Ιωάν· 

"λ '" " ' ' ' - 'Α {}'στου 1 
νου Εκδηλούται «α μααιν ως q.σμασιν », κατα τον ποιητην του κα ι , 
καδότι « έακίρτησεν έν άγαλλιάσει τΟ βρέφος έν τfj κοιλίq. » ( Λουκdς α', 44 ). 

'Η κοινότης μεταξU τοϋ ύμνου ΙΔ' Εϊς ΕυαγγελισμΟν και τσϋ παρόντος 
δΕν περιορίζεται dπλώς είς τΟ ύπούργημα τοϋ &ρχαγγέλου Γαβριήλ, δ όποίος 
έκεί εϊς τfιν Θεοτόκον, έδώ είς τΟν ίερέα άγγέλλει την σύλληψιν τοϋ Χριστοϋ 

' , • , " " ' ' ~ ' υ vov ΙΔ' η τοϋ 'Ιωάννου. Ούδε εϊς την αναφοραν η οποια γινεται εις τον υμ 

των συμβάντων εϊς τΟν -Βμνον Είς τα Γενέftλια τοϋ Προδρόμου (δεσμεύσεως 
της φωνfίς τοϋ Ζαχαρίου ). 'ΑπΟ άπόψεως τεχνικfjς οί c.ΙΥμνοι εχουν τα κοινα 
μεταξ.U των Οποίων και ό έσωτερικΟς διάλογος. Ό δεχόμενος τi]ν &γγελίαν 
δυσπιστεί πρΟς τΟ άγγελλόμενον -θαϋμα, τοϋτο δΕ πράττει διαλογιζόμενος και 
δια τοϋ ένδια-3έτου λόγου Εκφράζων, λέγων, η βοών Οσα σκέπτεται. 'Απε
ναντίας ή φωνη. τοϋ άρχαγγέλου φαίνεται ώς -δλική. 

Κα-θόσον f}ρεύνησα τΟ -θέμα, πρότυπον δια τfιν σύνταξιν τοϋ c.ιΥμνου 
τούτου καl μάλιστα ρητορικΟv δεν φαίνεται ν' άκολου8fi ό ΡωμανΌς πιστώς. 
ΤΟ γνωστότερον είς αύτΟν κείμενον, μετα τΟν εύαγγελιστην Λουκdν, είναι τΟ 

ι ΟΙκος ε'. Πρβλ. τα εlι&ύς κατωτέρω Vπ' έμοϊί λεγόμενα. 
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&πόκρυφον «πρωτευαγγέλιον ~Ιακώβου» ι, εϊς τΟ όποίον τΟ Επεισόδιον τijς 

&σπόρου συλλ'tlψεως λαμβάνει μυ8ικ1)ν μορφήν. Δεν άναφέρεται τοϋτο μόνον 

εLς ηlν Θεοτόκον και είς τfιν Έλισάβετ, άλλα καΙ είς την μητέρα τijς ftεo~ 
μήτορος ., Αvναν και τΟν Ίωακείμ. ΤΟ κείμενον τοϋ πρωτευαγγελίου τούτου 

είναι σημαντικΟν δια την κατασκευην τοϋ διηγηματικοϋ λόγου, ΕντΟς του 
Οποίου ύπάρχει ΕσωτερικΌς διάλογος. Οϋτω περι του ~Ιωακείμ : «και Επί
στευσεν ... λέγων έν έαυτ(j:ι ... » 2 καl πάλιν «λέγων έν έαυτfΡ » 8 και « διελο

γίζετο » 4 και ({ είπεν Εν έαυτφ »δ, Και περι τfjς Θεοτόκου: « CH δε (.Μα· 
ρι<iμ) άκούσασα ( τοϋ Γαβριi]λ) διεκρ{{fη lν έαυτfi λέγουσα» '· 

"Ως πρός την ρητορικην φιλολογίαν Επι τοϋ {}έματος τfjς συλλήψεως 

πλέον του ~Ιωάννου Προδρόμου, γνωστη είναι ή όμιλία 'Άντιπάτρου Επισκό~ 

που Βόaτρων (ε' αL. ) « ΕLς τΟν dγιον Ίωάννην τΟν Βαπτιστην και είς την 
σιγfιν Ζαχαρίου και εLς τόν &σπασμΟν τfjς Παναγίας Θεοτόκου» 7, &ναλυτι~ 

κοϋ και έρμηνευτικοϋ χαρακτΎ]ρος, όμιλία εlς τfιν όποίαν ό ~ Αντίπατρος οΊSτος 

ftεολογεί Cίνευ φαντασίας και λογοτεχνικfjς χάριτος, κινείται δμως ΕντΟς τi]ς 

έλληνικijς ρητορικijς παραδόσεως. Μολονότι ή όμιλία α{)τη δεν ήδύνατο νa 

Εμπνεύση ποιητην ώς Ο Ρωμανός, έν τούτοις εχει άξιόλογα στοιχεία έσωτε

ρικοίi διαλόγου, βασιζόμενα βεβαίως είς τΟ εύαγγελικΟν κείμενον. Οflτως Ο 

ίερεVς 'LδcΟν τΟν &ρχάγγελον είς τα Cίδυτα τοϋ ftυσιαστηρίου : « Έταράχ{}η δΕ 
Ζαχαρίας και προβαίνει ν οVκ 'ίσχυσεν τii τοϋ άγγέλου Ηέg είς τα όπίσω πεμ~ 
πόμενος· έπιπολV δε μεμένηκεν άχανης ταύτα λέγων κα{}~ έαυτόν. Τί δ1) τΟ 
όρώμενον : άπορώ' έτερος ίερατεύει παρ& τΟ {}υσιαστήριον τοϋ {}υμιάμα· 
τος» ! 8 "Έπεται ή άγγελία τοίi άγγέλου πρΟς Ζαχαρίαν περι γεννήσεως του 
Π ' 9 «Τ- Ζ ' ' ' ' οι ~ ' ' ροφητου . αυτα αχαριας ακουσας περιχαρης αμα γεγονε και περιεργος. 

Λογισμφ, γουν περιέργφ δεξάμενος τΟ μήνυμα τοϋ Γαβριήλ, &πεκρίνατο ού 
- Κ , , ~ - ιο 'Α λ _(l - , _cι , ~ πιστως. ατα τι γνωσομαι τουτο: » . κο ουυει μακρα νουuεσια τοίi αρχαγ-

γέλου πρΟς τΟν &πιστήσαντα ίερέα και ή Επιβολη τijς ποινijς: «~Αλλ~ Επειδή τι 

κατα{}ύμιοv σημείον λαβείν ( τοϋτο γιiρ fiτησας ώς οlικ &Sφελες }, δέχου τfιν 

άφωνίαν τijς παιδοποιίας ένέχυρον" Εσn αιγών μέχρις αν τους λόγους κυρώσu 

1 Le protevangile de Jacques et ses Γetnani€ιηents latins. Introduction, 
textes, traduction et commentaire par Ε 111 i Ι e Α m a η n, Paris 1910. 

2 Σ. 184. 
3 Σ. 196. 
' Σ. 232. 
' Σ. 244. 
6 Σ. 224. 
7 1\Ι ί g n e, PG 85, στ. 1763- 1776. 
8 PG 85, στ. 1768. 
9 Αύτό{}ι, στ. 1768-1769. 
ιο Αύτό11·ι, στ. 1769. 
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, , ι ·ο i , i β , , , , Θ , ' τα πραγματα » • ισγος, περι ~.αμ ανων χαιρετισμους προς την "'εοτοκον , 
προχωρεί είς την &νάπτυξιν τfiς συναντήσεως τijς l\ι[αρι&μ μετό τijς Εξαδέλ· 
φης της ~Ελισάβετ. τα πράγματα είναι βεβαίως συμφωνότερα πρΟς τΟ κανο~ 
νικΟν εύαγγέλιον η τΟ &πόκρυφον : «Μαρία τfιν ~Ελισάβετ ήσπάζετο και τΟ 
βρέφος lνδο{}εν άπεκρί1ιατο· τiρ γαρ Εμβρύφ γέγονεν άκοη ή τfiς μητQΟς 
&κοή" και Επειδήπερ, φύσεως δροις, 'Ιωάννης είργμένος οlικ "ίσχυε λαλείν, 
άλλόμενος lλεγε τii οίκείg μητρί, διd τών σκιρτημάτων ψθεγγόμενος, τfi δΕ 
τοϋ Σωτijρος μητρί, δια τfίς μητρικΎjς γλώττης άποκρινόμενος » ! 3 

Είς β' λόγον ό ~ Αντίπατρος « Είς τΟν ΕlJαγγελισμΟν της ύπεραγίας Θεο

τόκου» 4 χρησιμοποιεί τα αυτα έκφραστικα μέσα : « l\ίένει τοίνυν (ή Μα· 
ρι&μ ) πτήξασα τ1)V φωvήν I και δ ι ε λ ο γ ί ζ ε τ ο έ ν α ύ τ fj ποταπΟς { ό 
Cίγγελος) »δ_ Και περαιτέρω : « eιΟτε μΕν οVν Εδέξατο τfιν &γγελικi)ν προση· 
γορίαν, ήγωνία κα1 δ ι ε λ ο γ ί ζ ε τ ο ή Παρftένος· Οτε δΕ &κούει τΟν εfιαγ
γελικΟν λόγον, ουκέτι άγωνι~ πρΟς τΟν λόγον, &'JJ.~ Επαπορεί πρΟς τfιν 
έπαγγελίαν » 6

• 

VI 

~Εαν itελήσωμεν να εϋρωμεν είς τους eιy μνους τοίi Ρωμανοϋ παράδει

γμα δπου ό ΕσωτερικΟς μονόλογος Εξελίσσεται εLς έσωτερικΟν διάλογον μεταξiJ 
δύο προσώπων, ft& καταφύγωμεν είς Ενα Εκ τών τρυφερωτέρων και ποιητι· 

κωτέρων συv{}εμάτων τοϋ Μελφδοϋ, τΟν είς τfιν Θυσίαν τοϋ Άβρα&μ 
eιy μνον 7• eH Uπό-θεσις είναι γνωστfι Εκ τής Γενέσεως και Εκ τοϋ κρητικού {}εα· 
τρικοίί εργου τΟ Οποίον συνή{}ως &ποκαλοϋμεv μυστήριον. Μεταξiι τfίς Γρα
φfίς και τοϋ άγνώστου ΚρητΟς ποιητοϋ τοϋ ιζ' αί., παρεμβάλλεται δ κατα 
τΟν Εκτον αίώνα γραφεις eιy μνος τοϋ Ρωμανοϋ. "Η Ηυσία τοϋ πατριάρχου 

'Αβρααμ &πετέλεσεν έν τούτοις τΟ {}έμα πλείστων Ομιλιών Πατέρων της 
~Εκκλησίας, πιitανο)τατα δε και ϋμνου τοϋ Σύρου ποιητοϋ ~Εφραίμ, τοϋ 
όποίου εμμετρον μετάφρασιν τοϋ δ' αί. Εχομεν είς τfιν CΕλληνικήν 8. 

1 Αύτόϋ-ι, στ. 1772. 
2 Αύτό-&ι, σt. 1773. 
8 Αύτό-&ι. 
4 Migne, PG 85, στ. 1775~1793. 
5 Αύτό·&ι, στ. 1777. 
6 Αύτό-&ι, στ. 1780. 
7 'Εξεδό-δηVπΟΠαναγ. Γ. Νικολοπούλου, 'Έν-&'&:νωτ.,Α',σσ.37-64. 

Πρβλ. τ ο υ α ύ t ο ϋ, 'Επl τας πηγάς του Είς τ1)ν Θυσία ν τoii 'Αβραάμ ύμνου 
Ρωμανου τοϋ Μελφδου, « 'Α-&ηνι1 » 56, 1952, σσ. 278 • 285. 

8 Ό S. G. Μ e r c a t i, S. Ephraenι S;.rri Oρera Ι, r, Romre 1915 i}εωρει 
δτι ό Γρηγόριος Νύσσης μετεχειρίσi}η τΟν .,Υμνον τοϋ Έφραlμ δια την σνγγραφ1)ν 
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~a ΘεΟς δοκιμάζει τi)ν πίστιν τσϋ Άβρα&μ καl Εντέλλεται αυτφ οπως 

ι1-υσιάσn τΟν μονογενη του υίΟν Ίσαάκ. eo πατριάρχης ύπακούει και α·vέρ

χεται εϊς τΟ Ορος μετ& των δούλων καl τοϋ τέκνου, &λλ~ ό ΘεΟς την τελευ

τ~ίαν στι γ μην ματαιώνει τ'!) ν -θυσίαν δια τfjς παρεμβάσεως άγγέλου παρου

σιάζοντος κριΟν ε'ίς τΟν ύψώσαντα 1jδη.κατδ. τοϋ 'ίδίου του τέκνου τ'Ι)ν μάχαι-
'Αβ ' Δ' λέ ' "' ' ~, " r~' ~ ' ραν ρααμ. εν γω τι νεον αν παρατηρησω οτι η ενεσις εν προκειμενφ 

( κβ', 1 · 13) ουδεν λέγει περ\ Σάρρας καl δ τι δ σα γνωρίζομεν περ\ τijς ψυχι
κής άντιδράσεως τfjς γυναικός, εϊς την όποίαν τΟ μητρικΟν φίλτρον Υjτο ίσχυ
ρότερον πάντως τijς -θε'ίκΥjς προσταγfjς1 Οφείλονται εϊς την έκμετάλλευσιν τοϋ 
-θέματος ύπΟ τών έκκλησιαστικών ρητόρων. "Όντως οί Πατέρες τfjς Έκκλη

σίας ε-δρον εί1καιρίαv δια να χρωματίσουν τΟ έπεισόδιοv, να δραματοποιή
σουν τfιv άvτί-θεσιν μεταξU τοίi &νδρός, πιστσϋ τοίi Θεοϋ ίJπηρέτσυ, και τfiς 

γυναικός, πιστiiς της φύσεως λειτουργοϋ. eH Εξαρσις τών μητρικών αίσf)η
μάτων, τοίi &ν&ρωπίνοu πόνου, Επιτεινομένου &πΟ την προ'ίστορίαν της γεν
νήσεως τοϋ Ίσα&κ άπΩ την στείραν και γραίαν Σάρραν, καfJ"ιστ~ τΟ Επεισό
διον περισσότερον Ενδιαφέρον καl συγκινητικόv. 

την τοιαύτην έκμετάλλευσιν τοϋ δέματος ήκολούftησε και .η ''εωτέρα 
εUρωπα·ίκη λογοτεχγία 1 οϋτω δε εϊς την κρητικην -θυσίαν του • Αβρα&μ πολiι 
δλιγώτερΟV ενδιαφερόμει1-α διδ. την πίστιν του Π(!Οφήτου Καl πολiι περισσό· 
τερον συyκινούμεitα &πΟ τα μοιρολόγια τijς Σάρρας και τοiJς -θQ'Ιlνους τοϋ 

ίδίου ύποψηφίου {}ύματος. 

Δια τΟν ΡωμανΟν ύπfiρχε μία καταφανfις δυσκολία: (Ο "Ύ μνας δεν έγρά

φετο χάριν τέρψεως, άλλ~ fiτo ίερΟν λειτουργικΟv κείμενον, προωρισμένον δι& 

τδ.ς &κολουitίας τijς ~Εκκλησίας. Έπομένως δεν fiτo δυνατΟν ν~ &φίστατο &πΟ 

την διήγησιν της Γενέσεως, δπου οfJδεlς ρόλος άνετέ{}η εϊς την μητέρα Σάρ· 

ραν. Άλλ" οVδ' ~το δυνατΟν να παραβλέψα ό Ποιητης τοitς έπl τοϋ f}έματος 
λόγους τών Πατέρων, δταν μάλιστα οί ρήτορες εΊχοv έκμεταλλευ{}fj τΟ &νθρώ

πινοv στοιχείον, δπερ ~το τΟ κυρίως ίJπΟ τοϋ Ρωμανοϋ έπιδιωκόμενον. 

"Έπρεπεν ό Ποιητης ν& συμβιβάση τ& δύο ταίiτα, πιστότητα τijς ίερdς παρα
δόσεως και άvι1}ρωπίνην ψυχολογίαν. Τούτο έπέτυχεν ούχι δι& τijς έμφανί

σεως τfjς δράσεως προ τijς Ι!υσίας, ε\ς το μεταξiι δηλαδη τijς &ναγγελίας τi'jς 

i3είας εντολfiς UπΟ τού &γγέλου καl της &ναχωρή~εως δι& τΟ Ορος διάστημα, 

άλλδ. δια μονολόγου τΟν όποίοv ftέτει είς τΟ στόμα τοίi Άβραάμ, εκφράζον
τος δια του μέσου τούτου τοUς διαλογισμούς του. eo έν λόyφ μονόλογος έξε-

της σχετικfις μΕ τήν Θυσία ν όμιλίας του. 'Απεναντίας ό Α i m 6 Ρ u e c h, 
Histoire de la Litterature Grecque Chrι§tienne ΙΙΙ, Paris 19301 σ. 600 -&εωρεϊ: 
δτι τά Ελληνικά κείμενα τού 'Εφραίμ δέν είναι τόσον &.σφαλη ( δέν έσώ-&ησαν τα 
ιiρχικά των κείμενα είς τήν συριακfιν) καi δτι έν προκειμένφ μάλλον ό "Έλλην 
'Εφραlμ Ύικολού-&ησε τι':ιν Γρηγόριον Νύσσης! 
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λίσσεται είί; στιχομυiΗαν μετU τfjς Σάρρας, διάλογον φανταστικόν, λαβόντα 
χώραν είς τΥιν σκέψιν τοϋ πατριάρχου, δ όποίος δμως διάλογος είναι τΟ ζωη· 
ρότερον τμημα τού Ολου cιΥμνου, τό &ρμονικώτερον, τΟ πλέον άv-&ρώπινον. 
Είναι δf: τΟ πλέον &v-&ρώπινον δι& τΟν λόγον Οτι ό ~ Αβρα&μ φέρεται συγκι· 

νούμενος καl σχηματίζων εν έαυτψ ηΧς &ντιρρήσεις, τιiς διαμαρτυρίας, τας 

μέχρι παραλογισμού έκρήξεις τijς Σάρρας, τ<Χς Οποίας Εν τούτοις δΕν &φήνει 
να κάμψουν την εUσεβη του καρδίαv. SΕν τέλει δ μονόλογος δ όποίος έξει
λίχ{}η είς διάλογον άναμειγνύεται τόσον μΕ την δράσιν ώστε ό άκροατης τότε 
καl ό &vαyνώστης σήμερον μένουν μΕ τ1Ίν Εντύπωσιν δτι ΟΎτως Ε.πραγματο

ποιήι1η .η σχηvη αϋτη καί άντη~~λάγησαν μεταξiι τών δύο συζύγων δσα μόνον 
διflλθον &πΟ t'Ι)ν σκέψιν του ~Αβραάμ. 

~'Ιδωμεν τώρα πώ; άπΟ &πόψεως τεχνικiiς Ε.χειρίσ-θη δ ΡωμανΟς τΟ {}έμα: 
Ό μονόλογος άρχίζει άπΟ τΟν τρίτον οίκον, είσάγεται δΕ: UπΟ τοίi Ποιητοίi 
μΕ: Εν « π{δς ούκ εlπας », τΟ Οποίον δεικνύει δτι καl αύτός ό μονόλογος είναι 

φανταστικός, εν σχέσει βέβαια πρΟς η)ν μαρτυρίαν τijς Βίβλου. 
'Εν &ρχfi δ Άβραaμ βασανίζεται μΕ την &ν!!ρωπίνην &δυναμίαν τijς 

υστεροφημίας ποiι {}~ άφήσn, φονέως και ούχl πατρός, &νισορρόπου άνδρός, 
εκστάντος τών φρενών, λόγφ γήρατος. Κατόπιν τΟν παίρνει τΟ παράπονον 

πως &α σκοτώση τΟ παιδl ποiι εσπαργάνωσε, την Ελπίδα τών γηρατείων του, 

αύτΟν ποiι -θ& τοϋ εκλεινε κατ& τΟν -θάνατον τα βλέφαρα (οίκος δ'). ΤΟ 
παιδί, ό Ίσαάκ, κοιμάται τώρα, κι" δταν &.ναπαύη ό γονεiις τΟ βλέμμα του 

επάνω εϊς την άγγελικην ώραιότητα γεμίζει &πΟ χαψ1ν η ψυχή του. Άλλ" 

δ ταν άναλογισθfi δ τι αUριον τα χείλη τοίi "ΙσαCικ itδ. είναι Ciφωνα κι • &.κί
νητα, δτι τα μάτια του δΕ:ν -θα κλείση ή Σάρρα (τΟ πρώτον Ερχσμένη Ί]δη 
ε\ς την σκέψιν τοϋ πατριάρχου) λυπείται Ι!ανασίμως (οίκος ε'). Ποίος l!a 
τοϋ δώση την δύναμιν να φανfi &νοικτίρμων, αύτΟς ό όποίσς δπijρξεν εlι

σπλαχνικΟς εϊς τοUς ξένους και άγνώστους (οίκος ε') ; "Εδώ ερχεται ό φόβος 
της &ντιδράσεως τfiς συζύγου : « 'Ακούσει τοVς λόγους σου πάντας Σάρρα, 
δέσποτα, I καl την βουλήν σου ταύτη ν γνοϋσά μοι λέξει)> (οίκος ζ'). O'i 
έπόμενοι στίχοι μέχρι καl του ένδεκάτου οΊκου &ποτελοϋν τΟν εϊς τfιν σκέψιν 

τοϋ 'Αβραaμ σχηματιζόμενον &ντίλογον τijς Σάρρας. Οϋτω Μ &ρχίση δ 
μεταξU τών συζύγων δραματικΟς διάλογος, διότι ό Άβρα&μ &παντ~ εν συνε

χεί~ εϊς τΟν ιβ' και ι γ' οίκον και "i Σάρρα άνταπαντιi εϊς τοUς δύο έπο μένους 
(ι δ'- ιε') καl ό Ποιητης επάγεται : «Τοιαϋτα f;v C1ρα δπερ ε φ η Σάρρα, ό 
πρέσβυς δέ (δ 'Αβραaμ δηλαδη) πάντως ε l π ε ν Ιiλλ' ύπέρ ταϋτα », 

άλλ~ &μφότεροι δεν fιγάπησαν τΟν νεαρΟν ΊσαιΧκ περισσότερον τοϋ Κυρίου, 
ό όποίος εδοκίμαζε την πίστιν του πατριάρχου και τελικώ·; {t' &πήλλασσεν 
αlJτΟν τfίς δοΚιμασίας τΟν δΕ: Ίσαακ τοϋ προώρου -θανάτου. "Αλλ' είς έμε ή 
&σαφfις αϋτη κατακλεlς του Ρωμανού « τοιαϋτα ήν Ο.ρα &περ έφη Σάρρα» 
και ή περι τοϋ ~ Αβρα&μ βεβαίωσις δτι είπεν Ο.λλα πάντως ύπερ ταίiτα &τι να 
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Ε{)ηκεν ό ϊδιος ό Ποιητης ε'ίς τΟ στόμα του, δεικνύουν Οτι i'}{}ελημένως ό 

μελφδΟς συνέχυσε η) ν \Jπό8εσι ν πρός την πραγματικότητα. "Αλλως τε ό λόγος 
τώv δύο συζύγων ύπf)ρξεν οϋτως Εναργης έν τ φ eιy μνφ, cΟστε ν& μη δύναταί 

τις ν& παραβλέψn τfιν ζωηροτάτην Εντύπωσιν τήν Οποίαν -3& ένεποίει είς tO'Uς 
άκροω μένους. 

CH Σάρρα &ρχίζει {}υμωμένη. ~Εaν ό ΘεΟς 1]ι<tελε να τΟν πάρη, διατί να 
τΟν δώσn ; τΟ παιδt είναι δικό της. Καl ε'ίς τΟ κάτω~ κάτω δΕν τi)ς τΟ έζή· 

τησεν αύτης ό Θεός, ένώ δταν Επρόκειτο ν& τΟν συλλάβn τt)ν είδοποίησε δι& 

τοϋ άγγέλου. "Η βλάσφημος αϋτη, πλi)ν τόσον άν&ρωπίνη &ντίρρησις, τfιν 

όποίαν Ολοι, άνεξαρτήτως φύλου, εϊμε-θα πρό-θυμοι να συγχωρήσωμεν, δΕν 

Μ fiτo εϋκολον να τει'Jii &πευι'Jείας ε!ς τα χείλη τού Ρωμανού. 'Αλλ' ή Σάρρα 

μεταπίπτει ψυχολογικώς, δπως Ολοι oL fiυμωμένοι : Δεν -8& ζήση πολUν και
ρΟν &κόμη, εtναι γερόντισσα, rlς τfjς άφήσn ό Άβραdμ τΟ παιδl δσον αύτη 
ζfi, και Clς τΟ fiυσιάση κατόπιν δταν αlιτη ftα Εχη άπο-θάνει. Ή Εκφρασις 

αlιτη τοϋ έγω"ίσμοϋ έπιτείνεται περαιτέρω. Να μεγαλώση αύτη τΟ παιδl καl 

να τΟ δώση εLς άλλον, δεν γίνεται. 'Ά~ στα-θfi μακρυd άπΟ τΟ παιδι δ ύπο
ψήφιος σφαγεύς. Είναι πόνος τfiς μητρικfiς γασl:ρός, καt αν ό ΘεΟς 8έλη 

σφάγιον άς πάρη πρόβατον, δεν τοϋ τΟ δίδει ή Σάρρα. ~Ας την σκοτώση 

πρώτα δ 'ΑβρωΧμ και κατόπιν άς σφάξη τΟ παιδί. CΎστερα πάλιν τΎιν παίρ

νει τΟ παράπονον. "Όταν δ άγγελος τfjς άνήγγειλε την σύλληψιν τοϋ Ίσαdκ 

εLς την &ρχην δεν τΟν έπίστευσεν, έγέλασεν, ϋστερα δμως έχάρη. Τώρα ή χαρ& 

αύτη μετεβλή-θη εLς λύπην. Και άκολουfiεί τΟ ξέσπασμα: « .Σύ μου φάος, σύ 

αύγη έμώv βλεφάρων· Ι σε ώσπερ αστρον βλέποvσα λαμπρύνομαι, ώ τέκνον 

μου». ΤΟ φώς τών ματιών της είναι τΟ παιδί της, τΟ άστρον που φωτίζει τΟν 

δρόμον τfjς ζωijς της, τΟ όJριμον σταφύλι τοϋ άμπελιοϋ που μαυρολογάει 
(οίκος ι'). "Οταν μεγαλώσu ι'Jα γίνu στήριγμα τών γηρατείων της και τα 

παιδιά του {}α ύποβαστάσουν την &δυναμίαν της. Και ένώ πριν Ελεγεν δτι 

όλίγος χρόνος ζωijς τijς ύπολείπεται, έδώ έκφράζει τώρα την έπι-&υμίαν να 

Lδfi άπογόνους άπό τΟν 'Ισαάκ, να πιάση έγγόνια εLς τα χέρια της κ· ϋστερα 
v· άπο-θάνn. Κι' δταν Ελ-θη ή ώρα έκείνη, αύτός fi& τijς κλείση τα μάτια, τα 

παιδιά του {}' &κολου-&ήσουν την έκφοράν της και αύτΟς προπορευόμενος τijς 
σοροϋ δd κλαύσn. Άλλd τώρα δεν {}έλει ν& -3ρηνή9'η ή tδία αύτΟν που είναι 

φυσικώτερον να Βέλη νd την κλαύση άπερχομένην εκ τijς ζωijς. Και οϋτως, 
ενώ ή συγκίνησις εκ τi'jς μητρικi'jς ψυχολογ(ας τi'jς Σάρρας εχει κορυφωι'Ji'j, 

καταλήγει, μr λυγμοiις δεν &μφιβάλλω, ή ε!ς τi}ν σκέψιν τού Άβρααμ όμι· 
λοϋσα σύζυγος. eo ~ Αβρω1μ άπαντών δεν {)υμώνει κα-θόλου, την καλοπιάνει, 

τijς λέγει Οτι δεν πρέπει να παροργίση τόν Θεόν, να ελαττώσn την σημασίαν 
τijς Ί'}υσίας. "'Α ν δ ΘεΟς Sέλu ν& πάρη τΟ παιδί των, Εχει την δύναμιν ν& 

-θανατώση τΟν 'Ισαdκ και χωρις itυσίαν, μέσα είς αύτην την μητρικην άγκά

λην. Βέβαια κι' δ 'ίδιος ό πατριάρχης είναι dνι'Jρωπος και λυπετται και μαζι 

.. 
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{}d κλαύσουν δια την άπώλειαν τοϋ άγαπωμένου. Μήπως τΟ παιδl είναι μόνον 
tδικόν της ; Είναι καl Lδικόν του, άλλ' ό ΘεΟς είναι ό Lσχυρότερος Ολων 

(οίκος ι γ'). 
eH Σάρρα τέλος πεί{}εται, παραχωρεί τΟν "Ισαάκ, πρΟς τΟν δποίον καl 

dπευ-8ύνει τΟν ί.όγον. 1\1:έσα της &νftεί ή Sλπις Ότι τελικώς ή -θυσία δΕν {}ιl 

γίνη, Ότι 1<tα έπανίδη τΟ τέκνον της. ΤΟ καλεί να την άσπασΗfi και να φύ

γουν. co •Ισαακ δΕν Εχει &κόμη έδώ καμμίαν δρCiσιν καl οϋδεlς λόγος τί-θε

ται εtς τΟ στόμα του, άφοϋ περαιτέρω δ ποιητης {}ιl Εχη τ1]ν εύκαιρίαν να 

τΟν ζωγραφήσn εLς τό έπεισόδιον tfiς itυσίας ύποψιαζόμενον τα τεκταινό

μενα. Άκσλου{}εί ή διήγησις σύμφωνος πρΟς την Γένεσιν, Οτι ό ΆβραιΙμ 

Sφόρτωσεν είς τους όSμους τοϋ παιδίου τα ξύλα τijς -θυσίας. Άλλfι. δεν ι~α 

παρακολου-θήσωμεν περαιτέρω τόν "Ύμνον, τόν όποίον δύναταί τις νϋν μόνος 

ν' άπολαύση κατ' lδίαν δι • &να γνώσεως. 

Δεν -θέλω να έπεκτα{}ώ εLς την διαπίστωσιν τοϋ Εσωτερικού διαλόγου 

είς άλλα κείμενα τοϋ Ρωμανοίί. Νομίζω δτι έκ τών άνωτέρω διαπιστcΟσεων 

κατεφάνη, δτι τόσον ό μονόλογος Οσον καl ό διάλογος, εLς nlν ουσίαν έκφρα

στικd μέσα ταυτιζόμενα ( άφού και ό μονολογών συνομιλεί. με τΟν έαυτόν 

του, καl ό κατ& φαντασίαν πρΟς δεύτερον πρόσωπον συνομιλών ουσιαστικώς 

μονολογεί), παρελήφ&η μεν ώς τεχνικΟν έκφραστικΟν μέσον ύπΟ τοϋ Ρωμα· 

νοϋ έκ τfjς Χριστιανικijς Ρητορικfjς, άκολου{}ούσης κατ& τοϋτο την &ρχαίαν 

πεζοyραφίαν και τα κείμενα τfίς Γραφfjς, έχρησιμοποιή8η δε κατ& τρόπον 

άριστουργηματικΟν καl Εδωκεν άριστα άποτελέσματα, αLσ{}ητικα έπιτεύγματα 

μεγάλου ποιητοϋ. Διότι ό ΡωμανΟς δεν έστά{}η είς την μίμησιν τών πρΟ 

αύτοϋ, έπροχώρησε πέραν αύτfiς είς την ψυχολογικΊ)ν διαμόρφωσιν τών έν 

τοίς "Ύμνοις ίερών προσοJπων. 

Τέλος νομίζω δτι ή &πΟ τijς ώς άνω άπόψεως Εξέτασις τών ί3ργων τοϋ 

Ρωμαyοϋ {}d σuντελέση τ& μέγιστα είς τ1]ν δικαιοίιόγησιν τijς έπικρατούσης 

άλλως τε γνώμης1 δτι ό ίιειτουργικΟς ο1Sτος ποιητης ΟΎτως είναι ό μέγιστος 

τi'jς Χριστιανικi'jς 'Εκκλησίας δλης και τοϋ Βυζαντίου. 
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Β'- ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛQΔΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ 1 

Ι 

Γνωστον είναι δτι ή μεγάλη μορφη τοϊί Πατρος της 'Εκκλησίας Ίωάν· 

νου τοϊί Χρυσοστόμου ( 347-407 ), πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (- 404 ), 
Syένετο aντικείμενον ού μόνον λόγων καl Εγκωμίων 2 άλλα καl πολλών 

ύμνογραφικών σuνSέσεων. Οϋτω πολλοl κανόνες καl Ciλλα τροπάρια συνετέ~ 
{}ησαν είς την μνήμην η την άνακομιί'ii)ν των λειψάνων τοίί μεγάλου ρήτο

ρος 8, Οφείλονται δ' είς Επιφανείς ποιητάς, ώς ό Θεοφάνης, δ ~Ιωσηφ δ 
•γ μνογράφος, ό Ίωάvνης Μ_αυρόπους κ.Ci. 

CΩς πρΟς τους ϋμvους οίτινες Εγράφησαν δια τΟν ~Ιω. Χρυσόστομον, 

ούτοι εΙναι άρκετοί, παραδίδονται δε διd τών κοντακαρίων μfν πληρέστεροι, 

η δια τών μηναίων περικεκομμέvοι (κοντάκιον+ α' οίκος). ~Ήδη, ΕκτΟς των 

κοντακίων και τών πρώτων ο'ίκων τών κατακεχωρισμένων είς τα μηναία 13 
Νοεμβρίου, 27 ~Ιανουαρίου, εγνωρίζομεν α') ίJμνον Ον δ εκδότης άποδίδει 

είς Θεό δ ω ρ ο ν τ Ο ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν, άποτελούμενον εκ τοϋ κοντακίου ( Tfj 
χρυσορρεΕ{}ρφ αίγλu ... ( εφύμνιον: ) προστάτης {}ερμότατος) και 13 σΎκων 
(α' ΤΟν ρε'ίfJρα πάσι πλουσίως ... ) 4 καl β') ϋμνον άνεπίγραφον άποτελούμε

νον εκ τοϋ κοντακίου ( ΗVφράν{}η μυστικώς 1j σεπη) ~Εκκλησία ... ) καl τών 
οΥκων α', β' καl ε' (α' ~Η λαμπdς ή τών έργων μου στεγνη πέφυκεν ... ) 5, 

τΟν όποίο\' σήμερον γνωρίζομεν πλήρη καl δυνάμε{}α ν~ άποδώσωμεν ε'ίς τΟν 

ύμνογράφον Στέφανον. 

1 • Ανακοίνωσις είς τΟ Ι' Διε-&vες Βυζαντινολογικόν Συνέδριον Κωνσταντι'\•ουπό

λεως ( Σεπτ. 1955 ) μη &ναγνωσ-&ετσα, λόγφ τ&ν τουρκικ(Ον βανδαλισμών τfις 6ης 

Σεπτεμβρίου. 
2 Πρβλ. BHG2, 1909, σσ. 122-123 Οπου καταγράφονται. "Ομοίως Κ. Ί. Δ υ ο

β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Κοσμά Βεστίτωρος ciνέκδοτα έγκώμια είς την ciνακομιδl)ν τοϋ λει

ψάνου τοϋ έν άγίοις πατρΟς ήμ&ν Ίωάννοιι τοϋ Χρυσόστόμου, ΕΕΒΣ 2, 1925, σσ. 

50-83 [πέντε λόγοι· ό Δ. λέγει τΟν Βεστ. ζ ή σα ντα μεταξit ζ' καl {}' αί. J. 
3 Πρβλ. Σ ω φ ρ ο ν ίο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Ταμείον Έκκλησιαστικfις Ποιή

σεως, ΕΦ (=.ι- 'Εκκλησιαστικός Φάρος ») 38, 1939, σσ. 316-322 ( δπου τα κατd τη,. 
13 Νοεμβρίου) και 46, 1947, σσ. 260- 264 ( δπου τd κατό. τfιν 27ην 'Ιανουαρίου). 

•ομοίως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ρωμα'\•Οςό Μελφδός, ΕΕΒΣ 15,1939, 
σσ. 225 και 245-246. 

4 ]. Β. Ρ i t r a, Ana1ecta Sacra 1, σσ. 358 · 361. Ό 'Ύμνος ούτος παραδί
δεται διά τοίί cod. Corsin. 366. 

5 Pitra, 'Έν-&• &νωτ., σσ. 566-567. 

'Ανέκδοτος '"'Υμνος Ρωμανοϋ είς Ίωάννην τόν Χρυσόστομον 27 

Δύο &κόμη "Υ μνων τi}ν i!παρξιν γνωρίζομεν εξ ύποδείξεως τοϊί Σωφρο· 

νίου Εϊ,στρατιάδου. ~ο είς είς την κοίμησιν τοϋ &γίου ( 13 Νοεμβρίου} είναι 
εργον ~r ωά ν ν ο υ τ ο υ Ε U χ α t τ ω ν, εσώ{}η δ" Εξ αUτου τΟ κοντάκιον ( Τφ 
Χρυσοστόμφ οί πιστοl τd ύμνητήρια ... ) καl ό πρώτος οίκος (α' 'Άγγελος 
σαρκοφόρος άπδ γijς άνεπέμφfJη . .. ), είναι φανερό ν δ~ δτι εγράφη Επl τοU 

σχήματος του Άκα{Ηστου 1• eo ~τερος εγράφη ύπΟ &νωνύμου δια την μετα
κομιδην ( 27 ~Ιανουαρίου) καl γινώσκεται εκ τοU κοντακίου ( Στεφηφόρος 
σήμερον ώφfJη έν κόσμφ ... ) καl τεσσάρων ο"ίκων ( ό α': ~ Ανατολfι fJεολαμ-
,.~. '{} )' 

πης επεστη ουρανο εν... . 

Δια της περιγραφfίς τών κοντακαρίων τ1)ν όποίαν έτοιμάζει τΟ φροντι· 

στήριόν μου Εγνώσ{}ησαν περισσότερα κείμενα. Οϋτως εϊς τΟν Χρυσόστομον 

&ναφέρονται σι "Υμνοι 48, 49, 50, 51, 52 ( 13 Νοεμβρίου) και 183 (27 
~Ιανουαρίου) του πατμιακοϋ κώδ. 212, κατα τiιν περιγραφ1)ν Μ. Ναουμί· 

δου 3• ~Εκ τούτων ό 48 άποδίδεται εlς άνώνυμον, άλλ~ ώς {}α δείξωμεν 

είναι τοϋ Στεφάνου. ·ο 49 είναι τοϋ Ρω μα νου, δ _50 τοϋ Γεωρ

γίου, δ 51 Στουδίτου, ό 52 άνωνύμου, δ 183 άνωνύμου, 
δυνάμεΥος μετ α βεβαιότητος ν~ άποδο1Ίfi είς τΟν Σ τ έ φ α ν ο ν. 

ΊδοV αL ενδείξεις τών C'Υμνων κατ& την &ς &νω σειράν, σημειουμένης 

καl τfίς παραδόσεως αVτών δια τών κοντακαρίων : 

13 Νοεμβρίου 

48. Άνωνύμου ( Στεφάνου) Α' 'Qδή : 

κοντ. : • Εκ τών ούρανών την γνώσιν κομισάμενος ... 
οίκος: Έκ της παyχρύσου γλώττης σου, πάτερ ... 

( Sin. 927, Messin. 157, Sin. 925, Pat1n. 212 ). 

49. ΡΩΜΑΝΟΥ : 

κοντ. : Έκ τών ούρανών έδέξω την {J.είαν χάριν ... 
οίκος: : τφ τών δλων ποιητfj κλίνω τδ γόνυ ... 

( Sin. 925, Sin. 927, Patm. 212, Λαύρας Γ 28, Βατοπ. 1041, 
Corsin. 366 ). 

1 Εύστρατιάδης, ΕΦ 38, 1939, σ. 318. 
2 Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, ΕΦ 46, 1947, σ. 262- 263. Παραδίδεται διc't του κώδι

κος Γ 28 Λαύρας, δ δέ α' οίκος και διά του Paris. Gr. 1572, f. 257. 
3 Ρωμανοϋ τοϋ 1\-fελφδοϋ <ΙΥμνοι έκδιδόμενοι έκ πατμιακ&ν κωδίκων, τόμος Β', 

1954, μέρος Α' : τα κοντακάρια της Πάτμου. 
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50. ΓΕΩΡΓΙΟΥ : 

κοντ. : Στόμα Θεοϋ καί οΊκον τοϋ Παρακλήτου .. . 
οίκος: ΤΟν την γtjν ώς ούρανδν περιπολοϋντα .. . 

( Patm. 212 ). 

51. ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ: 

κοντ. : Td χρυσώτατα ηjς καDαρfiς σου γλώττης έπη ... 
οίκος: Νϋν χρυσοστόλιστος &Jφ{}η ή 'Εκκλησία ... 

( Patm. 212 ). 

52. Άνωνύμου : 

κοντ. : Τfι ύπερμάχφ στρατηγt{J τd νικητήρια .. . 
οίκος: Χάρις σοι ούρανό{}εν έξεχύθη πλουσία .. . 

( Patm. 212 ). 

27 'Ιανουαρίου 

183. Άνωνύμου ( Στεφάνου) Ή 'Qδη δευτέρα : 

κοντ. : Εύφράνffη μυσrικώς ή σεπη) ~Εκκλησία ... 
οίκος: ~Η λαμπdς ή τών έργων μου στεγνf] πέφυκεν ... 

( Sin. 925, Sin. 926, Sin. 927, Patm. 212, Λαύρας Γ 27, Βατοπεδ. 

1041, Mess. 157 ). 

ΙΙ 

~Η μας {}' άπασχολήση ένταύ{}α η ύμνογραφία του Ρωμανού ή &φορώσα 
είς τΟν Χρυσόστομον. Και πρώτον -θα ύπομηlσωμεν Οτι ό Εύστρατιάδης γνω· 

ρίζων τον fJμνον Ναουμ. 49 ( Patm. 212) κολοβόν, προσέγραψεν α1Jτον δρi!&ς 
εLς τΟν Ρωμανόν 1• Είτα δτι ό αύτΟς ΕUστρατιάδης ~ατεκύρωσε τΟ κοντάκιον: 

Εύφράνffη μυστικώς μετα τών τριών αύτοίί ο"ίκων οίJς έγνώριζεν έκ τών 

κωδ. 1041 Βατοπ. καl 127 Λαύρας, ε!ς τον Ρωμανόν. Ό •y μνας ο1'ίτος ( κον· 
τάκιον- α' οίκος) εϋρηται και εLς τα εντυπα μηναία ( 27 "Ιανουαρίου), είναι 
δΕ γνωστΟν δτι ό Ευστρατιάδης κακώς &πέδωκεν είς τΟν Ρωμανόν πολλοVς 

<Ύμνους των όποίωv έγνώσ&ησαν ο'ί άλη-&είς συγγραφείς έκ των άκροστιχί· 

δων δια τi'jς περιγραφ;jς τ&ν κοντακαρίων τi'jς Πάτμου κλπ. 

1 ΕΦ 38, 1939, σσ. 317-318. 

'Α'νέκδοτος 'Ύμνος Ρωμανού είς Ίω&.ννην τόν Χρυσόστομον 29 

Πρlν προχωρήσω είς τα τοϋ γνησίου ρωμανικοϋ '''Υ μ νου είς τΟν ~Ι ω. 
Χρυσόστομον, -θ& δείξω δτι ό ·Ύμνος: Εύφράν{}η μυστικώς (ε•ίς τινας κώδ. 

Ηύφράν{}η μυστικώς ... ) δΕ'' είναι τοϋ Ρωμανοϋ άλλ& τοϋ Στεφάνου τοϋ 

γράψαντος καl "'Υμ'\'ο\' είς •·Άγιον Δημήτριον 1• 

Είς τΟν Ναουμ. 48 ϋμνον δ άvώνυμος τέως ποιητ1)ς λέγει « ... άλλ& 

μιμνήσκσυ τών σών νϋν τέκνων* καl άνάσχου κάμοϋ τfjς αlJτομο/.ίας, * Επρεπε 
γαρ * μείζονά σου τΟν ϋμνον :τrροσάξαι, σοφέ, * μικρόν δS ύστερον, πά
τερ, * άνυμνήσω τfιν fJείαν έπά1-•οδον * τοϊi παναγίου σου σώματος, * διη
γούμενος πώς άπεδήμησας ». 

'Όντως είς τΟν ϋμνον Ναουμ. 183 καl είς τΟν πρώτον αύτοϋ οίκον- dνα
γινώσκει τις: « δπως * ύμνώ σου άξίως *την ένδοξον έπάνοδον, * ώς πρlν 
καl την κοίμησιν * τολμήσας έδίδαξα *, 'Ιωάννη Χρυσόστομε». Κατ α ταύτα 
δf:ν μένει &μφιβολία δτι ό συγγράψας τΟν Ναουμ. 183 ίJμνον και έπιγράψας 
αύτΟν c Η '{.Jδr; Δευτέρα ( 27 'Ιανουαρίου) είναι καl ό συγγραφεVς τfjς πρώτης 
Φδi'jς ( 13 Νοεμβρίου), δ που καl προανήγγειλε την τοι"ύτην συγγραq;ήν. 
"'Ο τι δ' ό "'Υ μνος έγράφη ύπΟ του Στεφάνου δεικνύει ή κατασκευή, τΟ ποικί

λον τών μη στα{}ερών έφυμνίων, ό λόγος και δη ή ταυτότης τοϋ α' στίχου 
του ο'ίκου ι η' τοϋ ϋμνου Ναουμ. 48: .ΣV εl τό φώς τών έσκοτισμένων ... 
πρΟς τόν α' στίχον τοϋ δ' ο'ίκου τοϋ ϋμνου τοϋ Στεφάνου είς "'Αγιον Δη

μήτριον. 

Κατ α ταϋτα ό ·Ύμνος ούτος οUτε έκ κατασκευfjς σUτε ΙJ.λλως είναι δυνα

τΌν να προσγραφfi είς τΟν Ρωμανόν. 

'Απεναντίας έκ τών γνησίων "'Υμνων τού Ρωμανού είναι ό Ναουμ. 49, 
διασωi!εlς &κέραιος δια τοϋ cod. Patm. 212 ff. 47v · 50v, καl τον όπα ίον 
δημοσιεύω προσεχώς. "Ο "'Υ μνος φέρει δ:κροστιχίδα : « Τοϋ ταπεινοϋ Ρωμα
νοϋ » ψάλλεται πρΟς flχον πλ. β'. ΠρΟς Την ύπερ ήμών - Td τijς γijς έπl 

τιjς γijς καταλιπόντες ( ϋμνος Ρωμανοϋ είς ηlν Άνάληψιν) καl κατα τούτο 

είναι προσόμοιος. 'Αποτελείται άπΟ τΟ κοντάκιον καl 18 οΊκους. 'Ιδοiι τΟ 

προοίμιον : 

5 

Έκ τών ούρανών έδέξω την /}είαν χάριν 

καl διd τώv σών χειλέων πάντας διδάσκεις 

προσκυνείν την Τριάδα τΟν ένα Θεόν, 

~Ιωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε δσιε· 

έπαξίως εύφημοϋμεν σε. 

tΥπάρχεις καffηγηηjς, ώς τd {}εία σοφός. 

ι Περt oii ίδε Τ ω μ α δ ά κ η ν, Ρωμα·νοϋ 'Ύμνοι Β', 1954, σσ. 14 -15, 28-36 
και « 'Α{}ηνd » 59, 1955, σσ. 113 Μ 116. 

2 Ρωμανοϋ "Υμ·νοι Β', 1954, σ. 30. 



30 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

co ποιητfις άρzίζει μ~ Επίκλησιν πρΟς τόν Θεόν, δι& νd δυνη-θfί ν& ψάλη 
Clξιον ϋμνον (οίκος α'). Παραβάλλει τΟν δσιον με τΟν t]λιον, Ov ύπερβάλλει 
ό Ίωάννης, ύπερακοντίσας τοiJς πρΟ αlιτοϋ. ~Απορεί πώς ν& τΟν άποκαλέση 

(οίκος β'- δ'). Είναι παράδεισος {}εολογίας, πηγη ή τijς Έδέμ, δικαίως 

ε{}εωρή{}η ό 13°ς τών &ποστ6λων (οίκος ς'· ζ'). 'Υπέρτερος τοϋ 'Άβελ κα\ 

τοϋ ~Ενώχ, μΕ άποτελέσματα σωστικ& μείζονα τών τοϋ Νώε, προσαγαγcbν 

έαυτΟν μεγαλυτέραν -θυσίαν της τοϋ ~Αβραάμ, νσμεύων τ& άρνία της άγέ

λης, τους πιστούς, κάλλιον τοϋ πατριάρχου SΙακώβ, ρήτωρ μείζων τοϋ Μω

σέως, ϊσούμενος πρΟς τΟν ίερέα ~Ααρών, άνώτερος τών Σαμουήλ, Φινεές, 

Δαβίδ, Σολομώντος, καl ~Εζεκίου. ΤΟ εργον τοϋ Χρυσοστόμου παραβάλλεται 

πρΟς τΟ τοίί ~Ηλιού, έπεται χαρακτηρισμΟς τοίί όσίου. 

~Εκ τών άνωτέρω φαίνεται Οτι ό <Ύμνος ούτος Εχει χαρακτfjρα ούχl συνα

ξαρικόν, διηγήσεως τοϋ βίου καl τών -θαυμάτων τοϋ Χρυσοστόμου, &λλ~ εγκω

μιαστικόν. Χαρακτηριστικδ: είναι τα επί8ετα τα όποία ό ποιητfις &ποδίδει 

εϊς τΟν ύμνούμενον. Ό Χρυσόστομος εί"αι άείμνηστος, ά{}λοφόρος, ένfJεος, 
ήσύχιος, fJεάρεστος, iJεσπέσιος, δσιος, παμμακάριστος, πανεύφημος, πανόλ

βιος, πράος, σοφός ( ώς τα -θεία είδώς ), σοφώτατος, ταπεινόφρων, τρο

παιούχος. Καl τα ούσιαστικα ποικίλα είναι καl πλούσια. ·ο δσιο;: αποκαλεί

ται άγελάρχης, άπόστολος τρισκαιδέκατος, διδάσκαλος, ίατρός, ίεράρχης, 

Ιερεύς, Iεροφάντης, ζηλωτής, κα{}ηγητής, ( δ6χιμος) κυβερνήτης, δμολογη

τιίς, ( πολυ{}αύμαστος) δλκάς, παράδεισος {}εολογlας, πiναξ ( iJψηλών συγ· 
γραμμάτων), ρήτωρ, στρατηγός, τείχος, πέτρα, πηγη J) Χριστού μαffητής. 

ΣκοπΟς τοίί ποιητοίί ύπfjρξε ν~ &ποδείξη δτι 9 Χρυσόστομος ήτο &νώ
τερος τών "Εβραίων προφητών κ α. προσωπικοτήτων τfίς Γραφfjς, τοίί 'Άβελ 

κα\ 'Ενrοχ (η'), Νώε ( {}' ), Άβρα(ψ (ι'), Ίακrοβ ( ια' ), Μωσέως ( ιβ', ιδ' ), 
'Ααρrον (ι γ', ιδ' ), Σαμουήλ, Φινεες ( ιδ' ), Ίrοβ ( ιε' ), Δαβίδ, Σολομώντος, 

Έζεκίου (ι ς'), Ήλιοiι (ι ζ'), Ήσαtου, Ίερεμίου, Δανιήλ, 'Ιεζεκιήλ, Άμβα· 

κοuμ καi Ίωνα (ι η'). Ή &νάπτυξις τijς !δέας δεν γίνεται !σομέτρως κα\ οί 

τελευταίοι τών προφητών &ναφέρονται ά{}ροιστικώς. Άνάλογος μνεία προ~ 

φητών συναντάται είς τΟν ϋμνον τοϋ Ρωμανοϋ Tij κυριακfi τfjς 'Αποκρέω 

Καl είς τοiJς Ο~ίκους δ', ε' καl ς' 1, 

Τοϋτο δΕν είναι ή μόνη σχέσις η)ν Οποίαν Εχει δ είς τΟν Χρυσόστομον 

"Υ μνος προς i'iλλα liρyα τοϋ Μελφδοίί. Ο~ τω π.χ. ό Χριστος καλείται &γελάρ

χης είς τΟν ϋμνον είς ~ Αποστόλους, οίκος ς' 2
, εvω 8δώ &γελάρχης εΙ ναι ό 

Χρυσόστομος. Στρατηγδν άποκαλεί ό ΡωμανΟς 8 καl τΟν &πόστολον Πέτρον! 

·ο πατριάρχης καλείται VπΟ τοϋ Ρωμανοϋ πρiiος καi ήσύχιος. ΤΊ)ν αύτfιν 

ι Ρ i tr a, AS Ι, 1876, σ. 37. 
2 Ρ i t r a, Ένtt• &νωτ., σ. 171. 
Β Pitra, "Ενδ-" dνωτ., σ. 95, "'Υμνος ΚΔ', στ. 151 ("Υμνοι Β', σ. 240). 
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Εκφρασιν εύρίσκω περl τοϋ Χριστοϋ: ~lδoV ό βασιλεVς ήμών ό π ρ ii ο ς 
κ α i ή σ ύ χ ι ο ς είς τΟν ϋμνον τοϋ Ρωμανοϋ Είς τα Βάτα, οίκος β' 1• 

Ε!ς τον iJμνον τοϋ Ρωμανοϋ Ε!ς τον Νώε ( ΙΘ', 238-240, "Υμνοι R' 
σ. 106) γίνεται λ6γος περ\ τijς κιβωτοϋ: 

.Σαφ5Ίς δέ είσάγων Ι τd άναρίiJμητa ζiiJα Ι εν τοίς τaμιείσις της τ ρ ι ω

ρόφοv. ~Αλλ&. τριώροφος άποκαλείται καl είς τΟν ϋμνον εϊς ~r. Χρυσόστομον 

ή κιβωτ6ς: 

Νώε μεν εκδιδάσκων τούς παρανόμους 

τών δεινών επιστρέψαι ούκ ήδυνήffη, 

νϋν δε δ διδάσκαλος τijJ Θεφ άναρί{}μητα 

πλή{}η δντως προσήγαγεν· 

τ ρ ι ώ ρ ο φ ο ν εκείνος εκτήσατο σχεδίαν 

κάκεί τοVς ύπηκόους διέσωσε 

καί ούτος Έκκλησίας τ ρ ι σ μακαρίστου προέστη ... 

Τέλος επεσήμανα ιΟ έξfjς χωρίον τοϋ νεωστl Εκδο{tέντος ϋμνου τοίi 

Ρωμανοϋ Ε!ς νεοφωτίστους ( "Υμνος ΚΓ', στ. 62-63, "Υμνοι Β', σ. 212) 2 : 

Πηγ1]ς &ενάου ηjς έν τ(jJ Παραδείσφ 

τd νάματα Ο1ιτως εlς ποταμούς διαιροϋνται ... 

Ίδοiι τί ό Ρωμανος /iγραψε περ\ τοίί Χρυσοστ6μου (οίκος ς') : 

Π η γ η ή τ ij ς Έ δ ε μ τετραμερώς διαιρείται 

καl πiiσαν πτώσιν καταπλουτίζει 

άλλ~ ούτος μείζων εκείνης ώψΟη· 

ή μΕν πηγη ώφέλιμος, ό δ~ &ν{}ρώποις IJ.πασιν· 

εκείνη βλύζει νάματα καl ούτος λόγον &γιον· 

τ ε τ ρ α πέρα τ α γάρ, ώς παράδεισος τερπνός, 

εύωδίας πληροί 

τd fJεόπνευστα αύτοϋ λόγια χορηγών. 

"Υπολείπεται να fξετασδii κατα πόσον ό ΡωμανΟς 8γραψε τΟν CΎ μνον 

λαβΟΟν ώς πρότυπον ρητορικΟν εγκώμιον Πατρός τινος της 'Εκκλησίας, 

γραφΕν είς πεζόν. Είς τοίiτο μdς βοη{}εί ή άνάπτυξις τοίi -flέματος τών 

Προφητών. 

ι Ρ i t r a, "Εν-&' &νωτ., σ. 62. 
2 «Ποταμός δε εκπορεύεται εξ Έδεμ ποτίζει ν τΟν Παράδεισον ... Φισών ... 

Γεών ... Τίγρης ... Ε~φράτης » Γένεσις β', 10- 14. Πρβλ. τΟν έκδότην τοϋ "Υ μ νου 

Ν. Α. Λ ι β α δ άρα ν, Ρωμανικά, « 'Α-&ηνd » 59, 1955, σσ. 84-85, διαλευκάναντα 
τήν 6ννοιαν τοϋ χωρίου. 
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~Εξ δσων fιρεύνησα, δύναμαι να εΥπω Οτι πι-θανώτατα ό ΡωμανΟς έν 

προκειμένφ έγνώριζε : 
α') Μαρτυρίου ~Αντιοχέως εlς Ίωάννην Χρυσόστομον, Οπου 

χαρακτηριστικΟς λόγος γίνεται περl προφητών ~Ηλιοϋ, ~Ιησοϋ, Μωσέως, 

"Ελισσαίου κλπ. Πρβλ. « Ήλίας S'λεγε μέν ποτε καταλελείφθ-αι μόνος, ηϋρισκε 
δΕ προφήτας έν τοίς σπηλαίοις ΕκατΟν τρεφομένους ... » (Μ i g η e, PG 47, 

στ. XL VIII ). 
β) Π αλλ α δ ίο υ Έ λ ε ν ο πόλε ω ς ( t 430 ) Διάλογον, ο που ό Χρυ

σόστομος λέγει περl έαυτοϋ « ~Αρκεί, άδελφέ, μη πολλc'ι Μγε ... Οϋτε γdρ 

άπ~ έμοϋ tjρξατο τΟ διδασκάλιον, οίJτε είς έμΕ έτελεύτησε. Μη ούκ άπέ{}ανε 
Μωϋσfjς· ούχ εϋρηται Ίησοϋς; Ούκ έτελεύτησε .Σαμουήλ· ού κέχρισται 

Δαυtδ; ~ Απέλιπε τΟν βίον "Ιερεμίας· ούκ ην ό Βαρούχ; ~ Ανελ1jψ&η ~Ηλίας· 

ού προεφ1jτευσεν ~ Ελισσαίος ; ~Εκαρατομή{}η Παϋλος' ούκ &πέλιπε Τιμό

!Jεον, τίτον, Άπολλώ, καl &λλους μυρίους; » (Migne, PG 47, στ. 23). 
γ') Ίδί<& δμως πρότυπον Εσχεν ό ΡωμανΟς τοVς πέντε (η έξ αύτών 

τι νας) λόγους Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ τ ο ϋ Κ ύ ρ ο u ( t 460) τών όποίων &πο· 
σπάσματα μόνον γνωρίζομεν έκ της Βιβλιο!Jήκης τοϋ Φωτίου ( κώδ. 273 ). 
Πρβλ. « ~ Απέλαβεν ό 'lOJβ πολυπλασιασf}έντα τd κτήματα· άπέλαβες καί σύ 

μετd προσiJήκης την παρd πάντων τιμiιν » (Μ ί g n e, PG 104, στ. 233 ). 
~Ομοίως : « ... καί ακοντας τΟν Ίωvfiν προσρίψαι τοίς κύμασιν. Ούκ έκεί

νων μίσος, άλλd σΟν γυμνάσιον τΟ συμβdν » ( αinόftι 84, στ. 53). Φαίνεται 
δτι ό Θεοδώρητος παρωμοίαζε τΟν 'Ιωάvνην Χρυσόστομον πρΟς τοVς 

•Εβραίου; προφήτας, πέραν δμως του ΊΟJβ καl τοϋ Ίωνα δεν γνωρίζομεν 

τα τμήματα είς τα όποία έγίvετο ή μετd τών 1J.λλων σύγκρισις. Είναι φανε

ρΟν δτι έν προκειμένφ ό ΡωμανΟς δεν ύπfjρξε πρωτότυπος είς τΟ {}έμα, 

&λλ' είς nlν Εκτέλεσιν. 

Καταλilγω μεταφέρων ένταϋf}α τΟ χαρακτηριστικώτερον ·τμf)μα του δλου 

<Ι Υ μ νου, τΟν β' οίκον : 

~ο με'!' fjλιος λάμπωJ•, ώς φ{}άσας ε'lπον 1, 

τd έv κόσμφ εύφραίνει, 

πανήμερον δέ δρόμον ποιησάμενος 

ύπ~ έκεί1ιης δεσπόζεται, ής δεσπόζων έτύγχανε. 

Κα{}άπερ γdρ χιτώνι καλύπτεται τφ σκότει 

καί νVξ καταλαβοϋσα άμβλύνει αύτόν. 

Τοϋ δe πανολβΕου &ρχιερέως το κλέος 

1 Εtπον πρότερον. Τοϋτο είναι ένδεικτικΟν Οτι ό ΡωμανΟς είχε γράψει καί 

άλλον ύμνον εLς τΟν Χρuσόστομον, λαν&άνονtα. 

22·6·1956 

ι 

'Ανέκδοτος "Υμνοι; Ρωμανού εtς Ίωάννην τόν Χρυσόστομον 

καl ή ήμέρα άγια κηρύττει καl νVξ δέ πάλιν 

fJαυμάζει άγαν πώς διασχίσαι ίσχυσεν 

τήν τών πραγμάτων Ούελλαν 

παραστα{}ijναι άμωμος Χριστc[J τφ βασιλεί ήμώv. 

'Ήκουσα γdρ παρ~ αύτοϋ· 

Σlι Μ6ξασας lμέ έπ/ τών γηγενών 

καί έγιb έν ούρανοίς δόξαν δίδωμί σοι, 

τών περάτων γdρ αύτδς 

iιπάρχεις κα{}ηγητής, 

ώς τd {}εϊα σοφός 1 . 

ι Τό κείμενον Ολοκλήρου τοϋ "Υ μ νου έπιφuλάσσομαι νά έκδώσω προσεχώς. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠι:;ΙΥΔΩΝ 'Έτος Κ'ϊ' 3 
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Γ'- Η ΠΑ ΊΈΡΙΚΗ ΓΝΩΣΙΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛί) ΔΟΥ 1 

το {}έμα δύναται να έξετασ.fi'fi. &πο δύο πλευράς : 

1 . .Σχέσεις Ρωμανοϋ- ~Εφραlμ τοV Σύρου. ~ο Ρωμανbς κατήγετο άπΟ 
nΊv Συρίαν, εγραψεν δμως Ελληνιστί, έvώ· ό ~Εφραlμ ό Σύρος άπΟ την Νίσι

βιν τi]ς Μεσοποταμίας Εγραψεν συριακά_, είδε δΕ ύπΟ συγχρόνων του τΟ Εργον 

του μεταφραζόμενοy ελληνιστί. eΥπετί-&ετο δτι ό ΡωμανΟς έπηρεάσ{}η &μέ-
σως & Ο ' ' ~ λ ' ' 'Η π την συριακην εκκ ησιαστικην ποι'ησιν. -σχετικiι διαπραγμάτευσις 
τοίi iίέματος ύπο τών ΊΊ1. \~7 e !1 ο f e r, U ntersuchungen zum Lied des 
Romanos auf di Wiederkunst des Herrn, 1906 κα\ Cas. Emereau, 
Saint Ephrem le Syrien, son oeuvre litteraire grecque, Paris ( 1918) 
σχεδΟν πάντοτε προηγή>'Jη τijς εκδόσεως τών ffργων τοίi "Ελληνος Έφραl μ 

( δηλαδ. τijς ε!ς την έλληνικην μεταφράσεως τοίi Έφραlμ) 2 ύπο τοίi εν Ρώμη 
καiίηγητοίi κ. S i I ν i ο G i u s e Ρ p e Μ e r c a t ί, S. Ephraem Syri opera 
t~mus primus, fasc. Primus Sermones in Abraham et Isaac, in Basi~ 
liunι Mag·num, in Eliarn, Romre 1915, ή όποία τεσσαράκοντα 8τη μετd 

η)ν Εναρξίν της δεν Επροχώρησεν, οUδε φαίνεται Οτι -θd προχωρήσu, αν δεν 

άναληφ{}fi ύπό τι νος νεωτέρου. 

οσων υναμευα '\'α γνωρι ω μεν σημερον, εκ των γνωστών ως βεβαίων 'Εξ ο δ ' _Q. ' 'ζ ' , 

έλληνικών κειμένων τοίJ Έφραίμ, ή σχέσις αUτοϋ πρΟς τΟν ΡωμανΟν δεν 
ε'3" " " ~~ ., ' ~_a , ιναι ουτε αμεσος, ουτε οσης σημασιας ευεωρηι9η άλλοτε. O'L παλαιοl μελε· 

τηταl τοϋ -θέματος, κατd τους παραλληλισμούς των, είχον Uπ~ Οψι'\' δλίγα κεί

μενα τοϋ Ρωμανοϋ καl ήσαν προκατειλημμένοι Οτι οlιτος ήκολούfJει τΟν 

Σ ' Ώ ' δ' 'ξ' ζ ' 'βλ υρον. μοιως εν ε ητα ον το προ ημα τijς προελεύσεως τfiς Ολης λει-

τουργικfjς έλληνικfiς ποιήσεως, &πΟ τΟ όποίον δΕν δύναται να είναι κεχωρι

σμένον τΟ τfjς προελεύσεως της ποιήσεως τοϋ Ρωμανοϋ. Σήμερον ή σύ;κρι
σις δεικνύει δτι : 

α') eo ΡωμανΟς συνολικώς Επηρεάζεται άπΟ η)ν συριακ1)ν ποίησιν δλι
yώτερον άΠΟ δ τι ύπετίi1ετο Ciλλοτε, Τοϋτο lσχύει καί περί δλης τijς λει

τουργικΓjς έλληνικijς ποιήσεως. 

β') ·Ότι ή ποίησις τοϋ 'Εφραίμ, 8ργον πολεμιστοίi καl άσκητοϋ της ποι

μενικfiς, Μεσοποταμίας, είναι Εντόνου άγροτικοϋ καl ποιμενικού χαρακτfiρος, 

περισσοτερον ρητορικfι άπΟ η)ν τοϋ Ρωμανοϋ. "Απεναντίας ό ΡωμανΟς είς 

1 'Ανακοί·γωσις σταλεισα { άγγλιστί) είς τΟ εν Oxford « Second Internatio
nal Conference on Ρ a t r i s t ί c S t u d i e s ;ε. ( 19 - 24 Σεπτεμ~ρ_ίοu _1_955 ) , κατά 
παράκλησιν της δργανωτ. Έπιτροπi]ς αύτο'ίί. _ 

2 Πρβλ. τΊ)ν παρατήρησιν τού Puech, fιν έσημείωσα πρόσ-&εν σ. 21;-- σημ. 8. 

" 

•π Πατερικ1} γνώσLς Ρωμανοϋ τοϋ Μελι:ρδου 35 

τΟ Sργον του χρησιμοποιεί καl είκόνας τοίJ γεωργικού, κυνηγετικού καl ποι· 

μενικοϋ βίου, άλλ~ Εχει Εντον(Οτερον &στικΟν χαρακτfiρα, &ποδίδει δΕ περισ· 
σοτέραν σημασίαν εlς τfιν εκφρασιν τοϋ έσωτερικοϋ κόσμου. . 

γ') crΟτι ή διαπραγμάτευσις τοϋ αUτοίι -θέματος, ώς τfiς -θυσίας τού 

• Αβραάμ, γίνεται κατα &ρκετCt διάφορον τρόπον 1
. 

δ') crΟτι ή έβρα·ίκfι καl Οχι ή συριακfι ποίησις είναι ή &μεσώτερον έπη· 

ρεάζουσα τΟν Ρωμανόν, δι& τfjς έλληνικfiς μεταφράσεως τfiς Παλαιάς Δια1<tή
κης ύπΟ των ~Εβδομήκοντα ( δι& τών -θεμάτων, τfjς γλώσσης, τών έκφρά· 

σεων} καl 
ε') "Ο τι ή ρυiίμομετρικη κατασκευη τών "Υ μνων τοίi Ρωμανοίi είναι 

περισσότερον συγγεVΊ)ς πρΟς τΟ έλληνικΟν κείμενον τών (Εβδομήκοντα, ψαλ· 
λόμενον εlς την "Ανατολικfιν "Ελληνικl)v ·Εκκλησίαν. ΤΟ τελευταίον τοϋτο 

ίσχύει γενικώς έπl Ολης -τfiς έλληνικf}ς λειτουργικfiς ποιήσεως. 

2. e Η σχέσις τοϋ Ρωμανοϋ πρΟς τοVς •Έλληνας Πατέρας διεπιστώ-θη 

παλαιότερον ύπΟ τοϋ Ρ. _Maas, είς Ο,τι μάλιστα &φοριj τΟν Βασίλειον Σελευ· 
κείας. Γενικώς άναγνωρίζεται Οτι καl Ίωάννης ό Χρυσόστομος Επηρέασε τΟν 
Ρωμανόν. 'Υπερβολικώς μάλιστα είJεωρήίJη ό Ρωμανος ώ; είς !εροκήρυξ 
γράφων έμμέτρως, πράγμα δπερ σήμερον δύναται να -θεωρη{}fi πλάνη, λόγφ 
τοϋ Οτι ό crΕλλην ποιητfις &ποδίδει μεγάλην σημασίαν είς τΟν ΕσωτερικΟν 
ψυχικΟν κόσμον, την Εσωτερικiιν πάλην τοϋ &νΗρώπου, την όποίαν έκφράζει. 
~Επl πλέον o'L άγιογραφικοl cry μνοι καl οί 'tστορικοϋ χαρακτiiρος δΕν -Sχουν 
συνή-θως ώς πρότυπα λόγους των Πατέρων τfiς ·Εκκλησίας. 

Μετ& την eκδοσιν τών {)μνων Α'· ΚΗ' ( 1-28) (Ι, 1952 καl ΙΙ, !954 
~ Αi1fjναι) ύπ~ Εμοϋ καl τών συνεργατών μου, τΟ {}έμα είναι δυνατΟν ν' &ντι· 
μετωπισ-θϋ εlιρύτερον, διότι Ολοι άνεζητήσαμεν τας πηγdς των Εκδοθέντων 
κειμένων ε"ίτε άγιολογικαί, ε"ίτε 'Lστορικαί, ε"ίτε &:ποκρυφολογικαί, ε"ίτε ρητο

ρικαl ijσαν αύται. Κατ~ &κολουfΗαν ή έπίδρασις τοϋ Ίω. Χρυσοστόμου είς 
τΟν ΡωμανΟν εύρέ{}η μεγαλυτέρα, πλfιν δ" αUτης καl τfiς τοϋ Βασιλείου Σε· 
λευκείας, διεπιστώίJησαν καl Cί.λλων Πατέρων, δηλ. Κυρίλλου ·Αλεξανδρείας, 
Γρηγορίου Νύσσης, Άστερίου • Αμασείας, Γρηγορίου τοϋ Θαυματουργού, 

Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, Άiίανασίου 'Αλεξανδρείας κλπ. 

·Επl πλέον δυνάμεitα ν& παρατηρήσωμεν καl τα κάτωΒι : 
α') Το πρόβλημα τijς ε~ρυτέρας επιδράσεως τοίi Ίω. Χρυσοστόμου 

( ·π· )'''Ρ'' δδ' '' ' κ.α. ατερων επι τον ωμανον ειναι συν ε εμενον προ; την γνησιοτητα 

1. Πρβλ. τ1)γ μικράν άλλ' ώραίαν μελέτην τού μα{}-ητοϋ μου Παναγ. Γ. Νικο
λοπο-όλοu: 'ΕπL τό.ς πηγciς τοϋ εtς τi]ν fl-uσίαν τοϋ • ΑβραCιμ '''Υ μ νου Ρωμανού τοϋ 
Μελφδοϋ, « • Αitηνά » 56, 1952, σσ. 278- 385 καί όσα Εγραψα άνωτέρω σσ. 21-25 
περι τοU <ΙΥμνοu τούτου. 
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τών Εργων τοϋ μεγάλου τούτου ρήτορας, τοϋ Οποίου δεν ύπάρχει άκόμη καl 

εΙ ναι δύσκολον να προπαρασκευασ-8fl μία νέα κρι τικΥι Εκδοσις. 

β') "Η έπίδρασις τών eΕλλήνων Πατέρων έπl τΟν ΡωμανΟν ύπάρχει είς 

τοUς uΥμνους έκείνους οί όποίοι δ8ν Εχουv ίστορικόν η άγιολογικΟν χαρα

κτijρα, η δΕν έκφράζουν έσωτερικ1]ν ψυχικ1]ν διάι'Jεσι ν ( προσευχα(). 
γ') CH επίδρασις τών "Ελλ'Ι1νων Πατέρων έκτείνεται άπΟ τfjς ύπο·θέσεως 

είς τfιν γλώσσαν, είς έκφραστικσiις τρόπους καl είς χειρισμΟν τών {}εμάτων 

καl είς τfιν χρflσιν τών ρητορικών σχημάτων λόγου. Ούδέποτε ... Υ μνος τοϋ 
Ρωμανοϋ χάνει τΟν διηγηματικόν του χαρακτfiρα καt ούδέποτε μεταβάλλεται 

είς κήρυγμα. Παρ~ δλα ταϋτα πάντοτε οί "·Ύμνοι &ποσκοπούν να παραδειγμα

τίσουν ταUς πιστούς. 

δ') Δι& της έ~ηρείας τών Πατέρων έπι τΟν ΡωμανΟν fι άρχαία έλληνικΥι 
ρητορική, μΕ τα σχήματά της, τΟν λόγον, την γλώσσαν έπrιρεάζει σχετικώς 

τΟν ΡωμανΟv περισσότερον άπΟ οίονδήποτε συριακΟν ή ΕβραϊκΟν κείμενον. 

ε') Λεπταl ψυχογραφικαl διακρίσεις διαφοροποιούν τclς ύπο{}έσεις τών 

ρητορικών εργωv και τ&ς ύποίtέσεις τών eιy μνων τοϋ Ρωμανοϋ έπl τοϋ αϋτοίί 

άντικειμένου. Κατ& ταϋτα ό eιΕλλην ποιητης δΕν γίνεται δοίίλος οίJτε τοϋ 

1<tέματος οίJτε τοίί προτύπου του. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

• 

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΆ ΕΚ XIOY 

ΒΕΣΤΑΡΧΑΙ 

"Η οίκογένεια τών Βεσταρχών είναι έκ τών άρχαιοτέρων τfjς Χίου, αί 

δποίαι επι α!&νας διετηρήι'Jησαν. 

Οί Βεστάρχαι είναι γvωστοl έν Χίφ άπΟ τοϋ 11 ου μ.Χ. αίώνος. Ό 

Ε U σ τ ά {} ι ο ς Β ε σ τ ά ρ χ η ς άπαvτg είς πι ττάκιον τοϋ αύτοκράτορος Κων· 

σταντίνου Μονομάχου \ είς την οίκογένειαν δΕ ταύτην ά:ναφέρεται τΟ μέχρι 

σήμερον σωζό_μενον τοπωνύμιον Β ε σ τ α ρ χ ά τ ο ν παρ& τΟ χωρίον Δαφνώνα 

καi τ1]ν περίφημον Βυζαντιν1]ν Νέαν Μονήν. Ο! Βεστάρχαι καl ι'iλλοι μεγά

λοι κτηματίαι τijς περιφερείας, ο! Καναβοϋτζαι, ο! Καρβούνηδες, ο! Στρατη· 

γοί, ο! Βερβέρηδες ( &πο τοiις οποίους προi'jλι'Jον τα τοπωνύμια Καναβου· 

τζάτ.ον, Καρβουνάτο, Βερβεράτο, Στρατηγάτο) συνετέλεσαν πι{}αvώτατα νCι 

πεισflίi δ Κωνσταντίνος λfονομάχος vd ίδρύση τ-ι)ν άνωτέρω Νέαν 1\fονήν. 

ΤΟ 1315 άναφέρεται ό «πρεσβύτερος» Ν ι κόλα ο ς Β ε σ τ ά ρ χ η ς, 

δ οποίος καλείται &πο το Πατριαρχείον να l!λι'Ju μετ α τοϋ Λέοντος Κ α λ ο· 

κ ' ) δ \ \ " .Q.' \ λ' ' • {} έ τ ο υ είς ωνσταντινουπο ~.ι ν ια να εκuεσουν τ ας καταγγε ιας που ει χ αν 

κατ& τοϋ έπισκόπου Χίου 2
• Και ό Βεστάρχης οΌτος είχε, φαίνεται, καλΥιν 

κοινωνικην θέσιν. Είς τΥιν οίκογένειαν τών Βεσταρχών άvήκει καl ό πολUς 

Λέω ν "Α λ λ άτι ο ς, τοϋ δποίου ό πατηρ Νικόλαος Βεστάρχης έπεκλή1<tη τΟ 

πρώτον Άλάτσης '· 'Άλλος Νικόλαος Βεστάρχης είναι !ερεiις εϊς Τζάραν τijς 

Δαλματίας το 1627 4 • Μιχαήλ, !ερεiις Βεστάρχης καl διδάσκαλος τijς Μεγάλης 

'Εκκλησίας fiπογράφει ε!ς συνοδικον Ι!γγραφον τοϋ 1638 5. 

~Ιγνάτιος Βεστάρχης άναφέρεται είς επιστοΗ)ν τοϋ Χίου Κωνσταντίνου 

Πατρικίου το 1581 6• << Ό δομέστικος καl ταβουλάριος τοϋ Χίου» Γ ε ώ ρ

γιος Βεστάρχης Ι!γινεν Ι!πειτα μητροπολίτης Χίου (1676-1696) και 

ι ΒΖ 14, 1905, 593. 
2 Miklosich-Mίiller, Acta 1, 17. 
3 Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Τά γράμματα είς τήν Χίον, 1946, σ. 71. 
4 ΠεριοδικΟν τοίi έν Χίφ Συλλόγου Άργέντη 1, 1939, 120. 
5 ]. Α y m ο n t, Monuments authentiques de la religion des Grecs, 1708, 

σ. 331. 
β Gabrieli Severi, Epistolre ... , σ. 33. 
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μετωνομάσ-θη Γρηγόριο;: 1• Βεστάρχαι πολλοl άναφέρονται είς τό χωρίον · 
Καλαμωτή 2, ε!ς την 'Ιστορ[αν τi'jς Χίου ύπο Γ. Ζ ο λ ώτα (τ. 1, ΙΙ, σ. 292} 
μέχρι τών χρόνων τοϋ Κοραη. Μετα τ1Ίν Καταστροφην τοϋ 1822 δΕν δπάρ~ 
χουν πλέον Βεστάρχαι είς την Χίον. 

Καl Εξω της Χίου άναφέρονται πολλοl Βεστάρχαι 3, Οπως ό Βαpίλειος 
Βεστάρzη;:, « κριτης τοϋ βήλου καl τών Κηβυρραιωτών ». 

ΚΑΛΟΘΕΤΟΙ' 

Οί Καλό{}ετοι ήλ{}αν είς Χ ίον άπΟ την ΜικριΧν ~ Ασίαν, δπου τΟ πρ&~
τον άναφέρονται. ~ο Ν ι κόλα ο ς Κ α λ ό {}ε τ ο ς περιφανfις στρατηγΟς εφο· 
νεύ8η τΟ 1223 κατ& τ1Ίν επί8εσιν τοϋ σουλτάνου Ίκονίου κατa τfίς Τραπε
ζοϋντος5. 

~Ενωρlς ή οίκογένεια τών Καλοftέτων προήχ{}η καl συνεδέΗη μ$ την 
&ρχουσαν κοινωνικην τάξιν. co Θεό δ ο τ ο ς Κ α λ όθε τ ο ς όνομάζεται 
« δείος » τοϋ βασιλέως Βατάτζη, « οίκείος » αύτοϋ καl διιQκησε διάφορα 
{}έματα, Sγινε « δοUξ » τοϋ θέματος τών Θρακησίων, δσUξ «της χώρας Πυρ

γίου καl Καλόης », δοUξ «της χώρας Μελανουδίου » 6• Φαίνεται δτι κακώς 
εγράφη ενίοτε και Θεόδωρος ϊ. «Ν ικηφόρος εύτελης ίερεUς δ Καλό8ετος » 
&ναφέρεται το 1193 έκ Κρήτης 8• Ο! Καλόflετοι ύπi'jρξαν συγγενείς τών 

Κομνηνών, των Παλαιολόγων καl των Καντακουζηνών. «~Ανδρέας Κομνη~ 

νΟς ό Καλόι'tετος » &ναφέρεται τΟ 1390 9• « Γεώργιος Παλαιολόγος ό Καλό~ 

-θετος » 10 καl άλλοι. 
Όvομαστ-0ς λόγιος ύπfjρξεν δ ~r ω σ η φ Κ α λ ό {}ε τ ο ς, τοϋ όποίου τΟ 

Εργον βα-8μηδ0ν εγνώσ-θη κατd τdς τελευταίας δεκαετηρίδας 11• Πρώτη Εκδο· 

1 Έλληνικά, τ. 4, 1931, σ. 56. 
2 Σ τ. Κ α β β ά δ α, Ot κώδικες τfις Χίου, 1950, σ. 38, 73, 80. 
3 Παριi Ζ ο λ <6 τ q., "Εν{}' &:νωτ. καi Revue numismatique, 1916, σ. 38. 
4 Τό Ονομα Καλό-&ετος =καλός &ετός, υίΟς fι άλλος συγγενής. Ύπάρχει καί 

Ονομα Δί{}ετος = δίς υtο&ετημένος i 
5 Α. Π α π α δ οπού λ ο u- Κ ε Q αμέ ω ς, lo~ontes historire imperii Trape· 

zuntinί, 1897, σ. 121. 
6 Μ i k 1 ο s i c h- Μ ίi 11 e r, Acta ... 4, 152 καi 4, 154 καί 4, 208 καί 6, 201. 
7 Mίklosich-1\fίiller, Acta 4, 208. 
Β Miklosich-Mίiller, 6, 127. 
9 Miklosich-Mϋ.1ler, 3, 143. 

ιο Βλ. περιοδικΟν Γρηγόριον Παλαμάν 3, 339. 
11 Βλ. καί τΟ άρ-&ρον Ioseph Calothetos έν Dictionnaire de Theologie 

Catholique, τ. 8, σ. 1522. 

I 

Γενεαλογικά_ έκ :Χίου 3!) 

σις Εργου τοίί Ίωσi)φ περL τοίi βίου Γρηγορίου του ασκήσαντος παρα τ1)ν 

Ν ικομήδειαν το 1240 έδημοσιεύι'!η ε!ς το Νέον Έκ1,όγιον το 1803 (σ. 308 }. 
τ ' λ ' "' ~ ' α ' ' Ε' ' 'Ε λ ' 'Αλ '~" α οιπα εργα εγνωσυησαν αργοτερα. ις την κκ ησιαστικην ηυειαν 

(τ. 4, 1884, σ. 221} έδημοσιεύι'!η ύπο ΔανιΊ}λ Στεργιάδου πίναξ λόγων του 
Καλο{}έτου κατα Βαρλα&μ καl Γρηγορίου 'Ακινδύνου εκ χειρογράφου τΥjς 

μονi'jς Παντοκράτορος του "Α{}ω. 'Άλλος κώδιξ περιέχων λόγους και &λλα 

~ργα του ΊωσΊ}φ Καλοι'!έτου περιεγράφη ύπο του και'!ηγητου Ν. Β έ η ε!ς το 

ΒΖ (τ. 1ί, 1908, σ. 86}. Αvτ. γίνεται λόγος και περι Καλο{}ετών. ΕΙς το 

περιοδικον Θρακικa (τ. 13, 1940, σ. 59} έδημοσιεύι'!η «βίος και πολιτεία 

του Εν άγίοις πατρΟς ήμών άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ά{}ανασίου 

σιiyγρί:χφεlς παρ& τοϋ τιμιωτάτου 'Ιωσηφ μοναχού τού ΚαλοΒέτου ». 'Επι
στολΊ}ν τοϋ Βαρλαάμ, « Ίωσήπφ ( =ΊωσΊ}φ} Καλοι'!έτφ » έδημοσίευσεν ό 

Schiro ε!ς το Archivio Storico per la Calabria e la I,ucania (τ. 2 ). Ό 
Βαρλαάμ, Ο εκ Καλαβρίας άνήσυχος οΊSτος <Έλλην, δΕν είχε μόνον μΕ τΟν 

"Ιωσiιφ Καλόftετον &λληλογραφίαν, άλλα και μΕ fί.λλον Καλό8ετον, τΟν ~ Αλέ

ξιον 1, συγγενij ίσως τοϋ άνωτέρω. Οί Καλόitετοι t>ύτοι ήσχολή-θησαν μf τα 

ζητήματα τιi-ήσυχαστικιi τοϋ δεκάτου τετάρτΟυ α'Lώνος. 

~ονομασ·τΟς ε! ναι ό εν Χίφ Λέω ν Κ α λ ό 8 ε τ ο ς, συγγεν1Ίς τών Καν-
ζ - 2 ., ~ ' _(l ' ~ λ ~"' • Χ' " ' ' Γ ' τακου ηνων , οστις ειργασυη προς απε ευuερωσιν της ιου απο τους ενοα· 

τας Ζαχαρίας τΟ 1329 και ώρίσ&η Sπειτα ύπΟ τοϋ α-Vτοκράτορος "Ανδρονίκου 
τοϋ τρίτου άρχων Φωκαίας. Και Ciλλοι Καλό{}ετοι άvαφέρονται είς Χ ίον 3

. 

Περl του Λέοντος Καλοι'!έτου και &λλων Καλοι'!έτων Ι!γραψεν ό Dδlger Ό 

Είς πρόσταγμα ΜανουΊ}λ Β' Παλαιολόγου 5 του 1407 ονομάζεται ό 
·Αντώνιο;: ΚαλόiJ-ετος « οίκείος » τοϋ αύτοκράτορος. « Σφραγlς ταπεινού 

ΜανουΊ}λ Καλοι'!έτου » έδημοσιεύι'!η ύπο Κωνσταντοπούλου ε!ς τΊ}ν Διει'!νij 

'Εφημερίδα Νομισμ. 'Αρχαιολογίας (τ. 9, 1906, σ. 51" πβ. Έλληvικa τ. 6, 
1933, σ. 92). Αvτόι'!ι καl περι ?lλλων Καλοι'!έτων. 

Ο! Καλόι'!ετοι σώζονται μέχρι σήμερον ', είχαν δε πάντοτε πολλοvς 

γενεαλογικοUς κλάδους. 

1 Μ i g η e, PG, τ. 151, στ. 1309. Αύτ. στ. 1281 έπιστολή τοϋ ΚαλοiΜτου πρός 
τΟν Βαρλαάμ. Είς τΟ λατινικΟν κείμενον γράφεται κακώς Calochetus &ντί Ca1o
thetus. 

2 Κα'\•τακ. 1, 371. 
s Βλ. Γ. Ζ ο λ ώτα, •Ιστορία της Χίου, τ. 1, ΙΙ, 1923, σ, 333. την μελέτην 

τοϋ Α. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ :ί(;ερί Καλο-&έτων της Χίου είς τήν 'Εβδομαδιαίαν •Επι-&εώρη~ 

σι ν τοϋ Νεολόγοu, 1892 -1893, δέν εtδαν. 
4 Facsimile byzantinischen Kaiserurkunden, σ. 99. 
5 Acta prresertim gneca Rossici in Monte Α thos monasterii, 1873, σ. 186. 
6 Είς τήν έφημερίδα Βf}μα 10 "Jα,•ουαρίου 1952 άναφέρεται ό Μνατος Κων· 

σταντίνου Καλο&έτου. 
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ΚαλόiJετοι &ναφέρονται μεταξu τii'Jν εuγενii>ν Κερκύρας το 1672 '· Ε!ς 
το Νέον Μαρτυρολόγιον σημειοiίται «δ μέγας πρωτοπαπάς τi'jς Μεγάλης 

Έκκλησ(ας δ i!πσνομαζόμενος ΚαλόiJετος ». 
Ο! ο!κογενειακοl κλάδοι τii>ν Καλοδέτων &νέδειξαν πολλοuς tερείς, τοuς 

Οποίους δΕν άναφέρομεν ένταϋ11α. ~Εσημειώσαμεν όλίγους έκ των κυριωτέ

ρων άντιπροσώπων. 

ΚΟΡΕΣΣΙΟΙ 

Περ\ τijς ο!κογενε(ας των Κορεσσ(ων δγραψα μικρον σημε(ωμα ε!ς t1]ν 

Ά/Jηνiiν (τ. 46, 1935, σ. 203 ), περ\ δΕ των Χ(ων Κορεσσ(ων κα\ Καλβο· 

κορεσσίων βλ. αlJτ. καl περισσότερα είς τfιν (Ιστορίαν τf)ς Χίου τοϋ Γ. 

Ζολώτα (τ. 2, 1923, 355 ). 
Ε!ς τa &νωτέρω προσ/Jέτω δλ(γας λέξεις περ\ τii'Jν Χiων Κσρεσσ(ων. 01 

πρώτοι Χίο ι Κσρέσσιοι είναι ό Μ ι χ α η λ Κ ορέ σ η ς κα\ ό Σ ε β α σ τ ο ς 
Κ ορέ σ η ς, σι &ναφερόμενοι ε!ς την συμφων(αν παραδόσεως τi'jς Χiου ε!ς 

τΟν Γενοάτην Σίμωνα Βιγνιόζον 2
• Κατ& τΟν δέκατον έκτον αίώνα διεκρί-8η 

έν Χίφ δ ίατρΟς ~Ιωάννη ς Κ ορέ σ η ς, δ δ ποίος άvέπτυξε μεγdλην κο ι· 

νωνικ1ιν δρCΧ:σιν 3• Κατ& τΟν αϋτΟν αίώνα διεκρί{}η καl δ Γεώργιο ς Κ ο~ 

ρέσης, περ\ του όπο(ου δγραψα ε!ς τfιν ΆiJηνiiν (46, 191)'. 
Περ\ του καiJολικοiί Β ι κ ε ν τ (ο υ Κ ορέ σ σ η /!γραψεν ό G.Hofmann 5• 

Περl τών νεωτέρων Κορεσσίων Clς σημειω8fi δ τι δ Ν ι κόλα ο ς Κ σ~ 

ρ έ ση ς i!ξέδωσε δύο i!φημερ(δας, την Έκλεκτικfιν κα\ τον "Αγγελον τού 

Βυζαντινού λαού. ΆπέiJανε τfιν 6ην Ίανσυαρ(ου 1885 6• 

Είς τους κώδικας τfjς μονf)ς Μουvδών άναφέρονται Κορέσσιοι, «δ εύγε

νης κτήτωρ μισερ Κωνσταντίνος Κορέσης » (το 1617) καl aλλοι. 
Κορέσσιοι έξ άρρενογονίας δεν εϋρίσκονται πλέον είς τήν Χίον. 'Έξω 

δμως αύτης άκούονται συχνά. 
Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ 

ι :έ. L e g r a n d- Η. Ρ e r n ο t, Bibliographie Ionienne, τ. 1, σ. 61. 
2 Βλ. Κ. 'Αμάν τ ο υ, :Ευμβολiι εtς τi}ν μεσαιωνιχiιν ίστορίαν τi}ς Χίου, σ. 

160 (της Έπιστημονικijς 'Επετηρίδας τi}ς Φισοσοφικijς Σχολijς Ά#ηνών, 1954- 1955 ). 
8 Κ. • Αμάν τ ο υ, Τά γράμματα εtς τήν Χ ίον, 1946, σ. 54. 
4 Δεν έσημείωσα έκεί τοUς έπαίνους τοϋ Δ ο σ ι {} έ ο υ έν τόμφ Καταλλαγfjς, 

1694, σ. 276: ο: Ό Γεώργιος Κορέσιος fιν έκ τής περιφήμου νήσου Χίου, είιγεvής έξ 
εύγενών, φιλόσοφος, ίατρΟς καί δ-εολόγος, οίί καί πολλά συγγράμματα φιλοσοφικά, 

ρητορικό. καί 1tεολογικά εύρίσκονται, περί ών ... εtρήσεται ήμϊν κατd πλάτος». 
5 Il vicariato apostolico di Constantinopli, 1935, σ. 251. 
β Βλ. Ποικίλην Στοά ν, τ. 6, 1886, σ. 457. 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΦΑΛΙΕΡΟΥ 

ΡΙΜΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗτΙΚΗ 

( κατa τον κώδικα 1549 τi'jς Λαυρεντιανi'jς Βιβλιο/Jήκης τi'jς Φλωρεντ(ας) 

Είναι γνωστον οτι fι ij/Jικοδιδακτικiι πσ(ησις i!καλλιεργήδη κατa τοuς 
τελευταίους βυζαντινοitς ώς καl κατ& ταUς μεταβυζαντινσUς χρόνους είς εύρυ

τάτην κλίμακα. ΧαρακτηριστικΟν 8ργον τfjς παραγωγfjς ταύτης εtναι τΟ 
-δπΟ τΟ Ονομα τοϋ Σπανέα λίαν διαδεδομένον διδακτικΟν ποίημα, τΟ Οποίον 
έ-μιμή{}ησαν βραδύτερον και ιiλλοι στιχουργοί, διαμορφω{Jείσης οίJτω πλου

σίας σχετικi]ς λογοτεχνικfiς παραδόσεως, καίτοι τα πλείστα των 8ργων τούτων, 
Εστερ-ημένα οίασδήποτε λογοτεχνικi)ς άξίας, δΕν παρουσιάζουσιν εϊ"μη μόνον 

φιλολογικfιν καl λαογραφικfιν σημασ(αν '. 
τα fιitικοδιδακτικα 8ργα της έποχi]ς ταύτης, καl τα είς &ρχαtζουσαν 

Καl τα είς τfιν δημοτικfιν γλώσσαν, περιγράφουσι, κατ& τρόπον άσφαλfί καl 
πιστότερον η τd U.λλα λογοτεχνικ& ε~lδη, τΟν πραγματικΟν χαρακτijρα τών 

- Ο λ' \ I \ \ λ ' ' Βυ~αντινων, αποκα υπτοντα τον ψυχικον, κοινωνικον και πο ιτικον κοσμον, 

ώς και την εlJρυτέραν περι τfjς ζωfjς καl τfjς άγωγfjς άντίληψιν αlJτώv. ~ Ανα

φέρονται δε ε!ς συμβσυλaς δια την σωτηρ(αν τi'jς ψυχi'jς κα\ τον πρακτι· 

κΟν βίον, είς t<Ις -Εtρησκευτικας δοξασίας τοϋ λαοϋ, είς τdς υποχρεώσεις τοϋ 

&τόμου 8ναντι τών άνωτέρων και είς τα καftήκοντα 8ν γένει τοϋ καλοϋ πολίτου 
καl τοϋ άγα{}οϋ άν-Εtρώπου. Έκ παραλλήλου παρέχουσι σημαντικdς πλrωο

φορίας περl τών ήδων καl τών 88ίμων τοϋ βυζαντινοϋ και μεταβυζαντιvοϋ 

Έλληνισμοϋ και περl τών παραδόσεων αϋτοϋ. 
Μεταξlι τών ποιητcΟν, οϊτινες 8γραψαν 8ργα ή·flικοδιδακτικοϋ περιεχο

μένου, συγκαταλέγεται καl ό l'\'lαρίνος Φαλιέρος, Κρης στιχουργός, περι tiiς 

ζωfjς καl τοϋ Εργου τοίi δποίου μέχρι πρό τινος αt πληροφορίαι ήσαν λίαν 

1. Περί της ήitικοδιδακτικfις ποιήσεως καί. της σχετικi'jς βιβλιογραφίας βλ. 
Κ ρ 0 υ μ β ά χ ε ρ, Ίστορία της Βυζαντηνfjς Λογοτεχνίας, μεταφρασ1tεϊσα ύπΟ Γ. 

Σωτηριάδου, • Α1tηναι 1900, τόμ. Γ', σελ. 33 έπ., S. Κ a r a i s k a k i s, Das Lebre
gedicht Λόγοι διδακτικοί του πατρός πρός τΟν υ ίόν von Marcos Depharanas, Λαο
γραφία, Δελτίον -τfίς Έλληνικfις Λαογραφικfις 'Εταιρείας, τόμ. ΙΑΊ Θεσσαλονίκη 
1934, σελ 1-66 καί. τήν έκεί άναγραφομέ·νην πλουσιωτάτην βιβλιογραφία'\'. Βλ. καί 
Γ. Θ. Ζ ώρα, Ίστορία του Πτωχολέοντος (Εξ tδιοκτήτου &νεκδότου παραλλαγijς ), 
Κρητικά Χρονικά, τόμ. z•, Ήράκλεων 1953, σελ. 267 -295. 
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περιωρισμέναι. Μόνον κατα τα τελευταία Ετη τΟ Eρyov τοϋ συγγραφέως τού

του &πετέλεσεν &ντικείμενον εύρυτέρας μελέτης, Εξεδόftησαν δΕ καl στιχουρ

γ-ιlματα αUτοίί, &τι να είχον παραμείνει Ciγνωστα η άνέκδοτα 1• 

Περt τοϋ προσώπου τοϋ Μαρίνου Φαλιέρου διετυπώ-8ησαν διάφοροι 

γνώμαι. Τό πι3α\'ώtερον είναι Οτι ούτος 8γεννήftη καt &νετράψη έν Κρήτη, 

ώς συμπεραίνεται έκ τοϋ ίδιάζοντος κρητικοϋ ίδιώματος, τΟ Οποίον μεταχει
ρίζεται, 'ίσως δΕ: κατήγετο έξ &ριστοκρατικοϋ τινος ένετικοίί ο'ίκου, άφοϋ 

δ ϊδιος προσαγορεύεται είς τα Εργα του « εύγενέστατος, Cίρχων, ·κύριος», 

« &φέντης, μισέρ », « εύγεvέστατος, σ,ρχων, μισέρ ». ΔΕν αποκλείεται δηλ. ν& 

άνfίκεν είς μίαν τών οίκογενειών έκείνων, αίτινες, προερχόμεναι έξ 'Ιταλίας, 

έγκατεστά{}ησαν κατ& τοUς χρόνους τfjς Ενετοκρατίας έν Κρήτη καl είς Ciλλα 

μέρη τijς 'Ελλάδος, ολίγον δε κατ' ολίγον εξελληνίσδησαν καl ijσπάσδησαν 

τi}ν ορδοδοξίαν. 

Περl τfiς &κριβοϋς έποχης τfiς γεννήσεως καl τοϋ -θανάτου τοϋ Φαλιέρου 

ούδ8ν δύναται να λεχ-8fί μετα βεβαιότητος· πάντως φαίνεται Οτι Εζησε τΟν 

rς~ αίώνα 2• "Όσον &φορg είς την μόρφωσιν αύτοϋ, προκύπτει Οτι ο.Οτος 
έγνώριζε τΎ}ν σύγχρονον, ·ίσως δ8 καl τfιν παλαιοτέραν Ύιι<Jικοδιδακτικfιν παρα· 
γωγήν, &κόμη δΕ καl τα διάφορα έρωτικοϋ περιεχομένου ποιήματα τών 

τελευταίων βυζαντινών χρόνων, δΕν &ποκλείεται δ8 ν& έγνώριζε καl τ& &νά· 

λογα στιχουργήματα τfiς ·Ιταλίας, &φοϋ, ώς φαίνεται πολiι πι-θανόν, ύποστη· 

1. Κυριωτέρα βιβλιογραφία περt τΟν Μαρίνον Φαλιέρον: Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, 

'Ιστορία της Βuζαντηνijς Λογοτεχνίας, έ\•{}' dν., τόμ. Γ', σελ. 72, Ή λ. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η, 
'Ιστορία της Νεοελληνικijς Λογοτεχνίας, •Α-&ijναι 1927, τόμ. Β', σελ. 66-71, ]. 
S c h m i t t, Ποίημα άνέκδοτο τοϋ Μαρίνου Φαλιέρη, Δελτίον τfjς "Ιστορικijς" καί 
Έ1rνολογικης "Εταιρείας τfiς Έλλάδος, τόμ. Δ', 1893, σελ. 291- 308, Α n g e Ι ο 
S c r i n z i, Poesie inedίte di Marino Falίeri, Atti del Reale Tstituto Veneto di 
scienze, lettere ed arti, 1899-1900, τόμ. LIX, Parte seconda, σελ. 253-264, 
Κ. Κ ( r u m b a c b- e r ) , έν Byzantinische Zeitschrift, τόμ. Θ', 1900, σελ. 571-572, 
V i 1. L u n d s t rδ m, Ramenta byzantina, Π, Eranos, τόμ. Δ', 1900, σελ. 134-136, 
Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Έλληνικι! ποιήματα γιd τη σταύρωση του Χριστού. Α'. ·ο 
« Θρijνος εί.ς τά πά-&η καί τήν σταύρωσιν τοϋ Χριστοϋ ,._ τού 'Μαρίνου Φαλιέρου, 
MιHanges offerts 8. Octa\'e et Melpo Merlier, ~Α-&fjναι 1952, σελ. 3-12, Μ. Μ a
n ο u s s a k a s, La litterature cretoise 3. I'epoque venitienne, LΉe11enisme 
Contemporain, Ά-&fjναι 1955, σελ. 100 έπ., Γ. Θ Ζ ώρα, Άνέκδοτον ποίημα τοϋ εύγε
νεστάτου άρχοντος μισέρ Μαρη Φαλιέρου, Έπι1rεώρησις (Ρώμης), τόμ. Γ', 1940, σελ. 
13-30, Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Ποίημα παραινετικΟν Μαρίνου Φαλιέρου, αύτό-&ι, τόμ. Γ', 
1940, σελ, 149 -166, Τ ο υ α ύ τ ο υ, "Ιστορία καί Ονειρο τοϋ Φαλιέρου, αύτό-&ι, τόμ. 

Γ', 1940, σελ. 311 - 320 καί 373 - 385, Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Ό ποιητής Μ α ρ ί ν ο ς Φ α
λ ι έ ρ ο ς, Κρητικδ. Χρονικά, τόμ. Β', 1948, σελ. 7 - 46, 213- 234 καί 416 ~ 435. 

2. Περί τοϋ Φαλιέροιι βλ. Α n g e 1 ο S c r i n z i, Poesie inedite di Marino 
Falieri, έ·ν{}' άν., σελ. 253 έπ., Γ. Θ. Ζ ώρα, Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, ένfl" άν., 
σελ. 8 έπ. 
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ρίζει δΕ καl ό Βουτιερίδης, ύπέστη τfιν έπίδρασιν της ίταλικfjς λογοτεχνίας 1• 

·y πΟ τΟ Ονομα -τοϋ Μαρίνου Φαλιέρου είναι γνωστ& πέντε στιχουργή· 

ματα- σφζόμενα είς πολλ&ς παραλλαγάς-, 11τοι τΟ {:}-ρησκευτικοίJ περιεχομέ· 

νου δράμα« Θρflνος είς τ& πά-θη καl t1'}v σταύρωσιν τοϋ Χριστοϋ » 2, τα Ύγθι
κοδιδακτικα «Λόγοι διδακτικοl » καl «Ρίμα παρηγορητικfι » καl τα κα-θαρΟΟς 
λυρικά, έρωτικοϋ δ8 χαρακτfjρος «•ΕρωτικΟν έ\•ύπνιον » καl «'Ιστορία καl 
Ονειρο τοϋ Φαλιέρου » 3• Κατωτέρω δημοσιεύομεν νέαν παραλλαγfιv τfjς 

<<Ρίμας παρηγορητικijς ». 

* * * 
το στιχούργημα τοϋτο, &νfjκον, ώς έλέχ{}η, είς τfιν κατηγορίαν τών 

fιΗικοδιδακτικοϋ περιεχομένου Εργων, παρουσιάζει στενfιν συγγένειαν πρΟς 

παλαιότερα καl σύγχρονα άνάλογα ποιήματα. το περιεχόμενον είναι άπλοίJν 

καl περιλαμβάνει σειρCιν νουδεσιΟΟν περl τfjς προσκαίρου ταύτης ζωfiς καl 

τijς σωτηρίας τijς ψυχijς 4• 

~a ποιητ1]ς, &πευ&υνόμενος πρΟς προσφιλ8ς πρόσωπον 5 , τΟ όποίον ή 

μοίρα Επληξε δια του -θανάτου προσφιλών συγγενών καl Ο.λλων άτυχημάτων, 

ζητεί να παρηγορήση αύτό, περιγράφων την ματαιότητα τοίi κόσμου καl τΟ 

&βέβαιον τώv Εγκοσμίων, ώς καl την υποχρέωσιν τοϋ καλοϋ χριστιανοϋ να 

ύπομένn μετα καρτερίας καl να Uποτάσσηται &γογγύστως είς τΟ {}έλημα του 

Θεοϋ, Οστις, ώς ό μόνος έξουσιαστi]ς τοϋ σύμπαντος, κυβερν~ κατ& βούλησιν 
καl συμφώνως πρΟς τ&ς άνεξιχνιάστους Α ύτοϋ βουλας τα άν-θρώπι να, παρέ· 

χων καl &φαιρών τfιν ζωfιν καl τα άγα{}ά. 

Παρατηρεί Οτι, έάν τις &πολέση συγγενείς καl ύπάρχοντα, δΕν πρέπει 

ν& άπελπίζηται οίίτε να παραπονiϊται κατ& τοϋ Θεοϋ, διότι ό τροχΟς της 

τύχης εtναι εύμετάβλητος. ΌίJτως εlδε πτωχΟν ν& πλουτήσn καl πλούσιον να 

πτωχεύσn, ύγιd να άσ-θενήσrι καl άσ-θενfj να γίνη υγιής, σκλάβον να γίνη 

------

1. Ή λ. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η, "Ιστορία της Νεοελληνικfjς Λογοτεχνίας, Εν-&" άν., τόμ. 
Β', σελ. 68. 

2. Βλ. tδί~ Μ. Μ α ν ούσα κ α, Έλληνικd ποιήματα γ ιό. τη σταύρωση τοϋ 
Χριστοϋ. Α'. Ό "'Θρfjνος εί.ς τα πά{}η καί την σταύρωσιν τοϋ Χριστοϋ » τοϋ Μαρt
νου Φαλιέρου, έν{}' άν. 

3. Περί τfjς έκδόσεως των στιχουργημάτων του Φαλιέρου βλ. Γ. Θ. Ζ ώρα, 

Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, έν&' άν. 
4. Βλ. Γ. Θ. Ζ ώρα, Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, έν-&' άν., σελ. 31. έπ. 

και 416 έπ. 
5. Μόνον τΟ ΦλωρεντιανΟν χειρόγραφον άναφέρει τΟ δνομα τοϋ παραλήπτου 

"άρχος Βενεδίκτος Ταπόλης έν τfi νήσφ Κρήτu "• ένφ αt λοιπαί παραλλαγαί ούδέν 
σχετιχΟν άναγράφουσιν. 
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άφέντης και άρχοντα ν& μεταβλη-θfi είς δοϋλον, άσήμους να &ναδειχ-&ώσι βασι
λείς και βασιλείς ν& καταστραφΟΟσιν. CH ευτυχία καl ~ δυστυχία διαδέχονται 
&λ.λήλας, κατ& νόμον &παράβατον, ώς μαρτυροϋσι πλείστα Οσα παραδείγματα. 
Δια τοϋτο ό άν&ρωπος δΕν πρέπει να &ποβάλλη τΟ {}άρρος του, άλλ& τοϋναν
τίον ν& ύφίσταται τ& πάντα μΕ Ώπομονην και καρτερίαν. Τέλος, ό -&άνατος δεν 
πρέπει ν& Sεωρηται δυστύχημα, &λλ& λύτρωσις άπΟ τα Εγκόσμια πάftη και 
ένωσις μετ& τοϋ Πλάστου, Οστις άγαπιj και προνοεί δια τΟν άνitρωπον, χάριν 
τού όποίου Εδημιούργησε τ& πάντα, Επl τούτοις δε κατηλ&εν εt; τi}ν γfiν και 
8λαβε σάρκα και Οστά, σώσας δι& τi}ς flυσίας του τΟν CiνΊ~ρωπον. eo Φαλιέρος 
όμιλεί έπίσης περl άμαρτίας, περi πνευματικης ζωης και &τελείας τών Επι
γείων, περι χριστιανικοU βίου και -θανάτου καί, τέλος, παρέχει σειρdν {}ρη
σκευτικοϋ περιεχομένου νου&εσιών και παροτρύνει εϊς την προσευχήν, ώς τΟ 
κυριώτερον μέσον σωτηρίας τi}ς ψυχfiς 1• 

* * • 

ΤΟ στιχούργημα, τού όποίου τi}ν ϋπαρξιν εtχον ηδη σημειώσει ό Σμίττ 2, 

1. Ώς fjδη_ έλέχfrη, ό Μαρίνος Φαλιέρος εtναι συγγραφεiις καί έτέρ ου διδακτι
κού περιεχομένου στιχουργήματος, τών «Λόγων διδακτικών :ι-, όπερ δμως δέν άποτε
λεί πρωτότuπον έργον, άλλ' άπλην &ντιγραφήν, μέ τινας μόνον Επουσιώδεις παραλ
λαγάς, παραλλήλων άποσπασμάτων δύο έτέρων διδακτικών στιχουργημάτων, fjτot τού 
ύπΟ τΟν τίτλον «Λόγοι διδακτικοl τού πατρΟς πρΟς τΟν υίΟν »ποιήματος τοϋ Δεφα
ράνα καί τοϋ λίαν διαδεδομένου καί είς ε'ύρεiαν κλίμακα γνωστού ποιήματος τού 
Σπανέα. Ό Φαλιέρος, έπαναλαμβάνων σχεδΟν αύτολεξεί τΟν Δεφαράναν, συμβου
λεύει έν πρώτοις τήν πρΟς τΟν ΘεΟν πίστιν καί τήν πλήρη ύπακοην εl.ς τοiις νόμους 
της Εκκλησίας ώς τΟ κυριώτατον παράγγελμα διά την σωτηρίαν τού άνfrρώπου. 'Εν 
συνεχείq. παροτρύνει εLς ύπομονην και ταπεινοφροσύνην, προσέτι δΕ είς γενναιοψυ
χίαν και πρq.ότητα, {ιπεν-&υμίζων Εκ τού Σπανέα τό έπεισόδιον τού Ροβοάμ· έκ τού 
αύτού δε στιχουργ{jματος παραλαμβάνει καί άλλας νου-&εσίας περί σεβασμού εtς τους 
πρεσβυτέρους, περί άνδραγα-&ίας είς τοiις πολέμους καί περί φιλευσπλαγχνίας. 'Επα
νερχόμενος είς τΟν Δεφαρά'\•αν, παρέχει συμβουλδ:ς κατά της άπληστίας, τfjς άργίας, 
της λαιμαργίας καί της πορνείας, παρατηρών ότι τά έλαττώματα ταύτα γίνονται αίτία 
πολλών κακών, άναφέρει δε τά παραδείγματα του Όλοφέρνους, της Λουκρητίας καί 
της άγνης Σωσάννης, διότι « τοϋrα τα ξόμπλια φέyyουσιν τοϋ κa{)ενός να βλέπrι- να 
μην τΟν σύρνουν οί tfρεξες 'ς lκεϊνα, τα δ8ν πρέπει». Άκολού-&ως τΟ μεγαλύτερον 
μέρος τοiί στιχουργήματος άφιερούται είς τΟν συζυγικΟν βίον, παρεχομένων νου-&ε
σιών διά τήν έκλογήν τfjς συζύγου, διά η)ν άνατροφήν καί τήν άποκατάστασιν τών 
τέκνων, άκόμη δε καί διά τάς ύποχρεώσeις τοϋ άνδρΟς έν περιπτώσει 'Ι'tανάτου της 
συζύγου καί δευτερογαμίας αύτού. Τέλος ό ποιητής, περαίνων άποτόμως πως τΟ 
Εργον του, συμβουλεύει την έλεημοσύνην, ώς τΟ &σφαλέστερον μέσον πρΟς Ε"ξασφά
λισιν τijς μετά -&άνατον σωτηρίας της ψυχfjς. Βλ. Γ. Θ. Ζ ώρα, Ό ποιηη)ς Μαρί
νος Φαλιέρος, Εν{}' άν., σελ. 26-30. 

2. J. S c h n1 i t t, Ποίημα άνέκδοτο τού Μαρίνου Φαλιέρη, Εν{}• &ν. 

Μαρίνου Φαλιέρου Ρίμα παρηγορητικη 45 

ό Λεγκράν\ ό Κρουμπάχερ 2 , ό Scrinzi 3 κ. α., σύγκειται έκ 340 στίχων δεκα
πεντασ~λλάβων άνομοιοκαταλήκτων, σψζεται δε εϊς τρία χειρόγραφα, Ίlτοι α) 
χειρόγραφον τi'jς Έιtνικi'jς Βιβλιοιtήκης τi'jς Νεαπόλεως (ΠΙ. Β. 27) ', β) 
χειρόγραφον τi'jς Άμβροσιανijς Βιβλιοθήκης τοίί Μιλάνου (Υ 89 sup.)' καl 
γ) χειρόγραφον τijς Λαυρεντιανijς Βιβλιοθήκης τijς Φλωρεντίας ( Ashburnh. 
1549) 6

• 

Καl τα τρία χειρόγραφα διετηρή,~ησαν έν καλii καταστάσει, γέμουσιν 
δμως Qρ{}ογραφικών σφαλμάτων, ε"ίς τι να δε σημεία τΟ κείμενον 8χει άλλοιω{}fj 

μέχρι τοιούτου σημείου, ωστε να κα{}ίσταται λίαν δυσχερης ή κατανόησις 

αύτοϋ. ΜεταξV των τριών παραλλαγών ύπάρχουσι και αίσ-&ηται δι·αφοραι 
γλωσσικijς και γραμματικi}ς φύσεως, όφειλόμεναι κατα μέγα μέρος είς τους 

άντιγραφείς, οϊτινες, &ντιγράφοντες η και γράφοντες &πΟ μνήμης τΟ στιχούρ· 
γημα, παρέφθειραν το αρχικον κειμενον. r .. αι ιαφοραι οφει ονται εις ' " ~ ' ~'Αλ' δ ' " 'λ " τi1ν 

μετάδεσιν στίχων η λέξεων ώς και τfιν χρησ~ιμοποίησιν διαφόρων συνωνύμων 7• 

Μάλλον άξιοσημείωτος δμως εΙ ναι ~ διάφορος Εκτασις τών τριών παραλ· 

λαγών. Οϋτω τό ΝεαπολιτικΟν κείμενον σύγκειται έκ στίχων 340' ούδένα 
δΕ τίτλον φέρει οϋτε και Ενδειξίν τι να περι τοϋ συγγραφέως. ΤΟ χειρόγραφον 

τijς Άμβροσιανijς Βιβλιοθήκης σύγκειται εκ στ(χων 280, διότι, πλi]ν Cί.λλων 

έπουσιωδών διαφορών, έλλείπουσιν oL στίχοι 109- 130, τοVς όποίους πι{}α
νώτατα ό &"τιγραφεiις Εξ &βλεψίας παρέλιπε, και καταλήγει εϊς τΟν στίχ. 
306, με{)' δ ν &κολου&εί το δίστιχον: 

wς έδεπd έτελειώ1Jηκεν fι ρfμα τοv Φαλιέρου 

τ~ άφέντη, τοϋ μισΕ.ρ Maρij, τοϋ παλαιοϋ τοϋ γέρου, 

έκ τού όποίου πληροφορούμε{}α τfιν πατρότητα τού στιχουργήματος. το χει
ρόγραφον τijς Φλωρεντιανijς Βιβλιοθήκης, τέλος, σύγκειται εκ στίχων 302, 

1. :έ m. L e g r a η d, Bibliotheque grecque vulgaire, ΙΙ, Introdnction, 
σελ. LXII. 

2. Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, Ίστορία τijς Βυζαντηνης Λογοτεχ·\'ίας, έν-&' dν., τόμ. Γ', 
σελ. 72 έπ. 

3. Α η g e 1 ο S c r i n z i, Poesie inedite di Marino Falieri, Εν-&• άν. 
4. Διά την περιγραψι)ν τοϋ κώδικας βλ. Σ π. Λάμπρο υ, Άχιλλη'ί:ς, Νέος 

Έλληνομνήμω'\', τόμ. ΙΕ', 1921, σελ. 368 έπ. , . . , 
5. Διά τήν περιγραφήν τού κώδικας βλ. Ε ιn. L e g r a η d, Bιblιotheque 

grecque vulgaire, ΙΙ, Introduction, σελ. LIX- LXIV. 
6. Διά τήν περιγραφήν τοϋ κώδικας βλ. Ε. Rostagno e Ν. Fes~~· 

Indice dei codici gre.ci l,aurenziaηi nοη comρresi nel catalogo del Bandιnι, 
Studi italianί di Filologia classica, τόμ. 1', Fiι·enze 1893, σελ. 129-211. ΤΟν κώ
δικα ύπέδειξε πρώτος ό L u η d s t r δ m, Εν&' άν., σελ. 135. Βλ. καί Μ. Μ a n ο u s
s a k a s, La 1itterature cretoise 8. l'ι§poque venitienne, έν#' άν. 

7. Γ. Θ. z ώρα, Ό ποιητής Μα-ρίνος; Φαλιέρος, έ'νfi>' άν., σελ. 31- καί 417. 
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κα-θότι έ!J.είπουσιν οί στίχοι 75-76 και 201-202, λήγει δε καl τοϋτο, ώς 

κα\ το χειρόγραφον τijς Άμβροσιανijς Βιβλιο1'Jήκης, ε!ς τον στίχον 306. Τοίί 
κειμένου προτάσσεται ό τίτλος « Παρηγορ{α πεμφ{}είσα παρd: τοϋ εύγενεστά
του άρχοντος κύρ Μαρ{νου τού Φαλιέρου πρός τινα lf.ρχον Βενεδ{κτον Τα

πόλη 1 έν τfj νήσφ Πρήτη » 2, Εξ σΟ πληροφορούμε-θα τΟ Ονομα τοϋ συγγρα

φέως, &λλα και την ϊδιότητα τοϋ πρΟς Ον τΟ ποίημα άπευ-θύνεται, εlιγενϊϊ 
δηλονότι τι να τfjς νήσου Κρήτης Βενεδίκτον Ταπόλην όνομαζόμενον'. 

Έκ τών τριών παραλλαγών Εχομεν 1}δη έκδώσει τας δύο, 1}τοι τας τών 

χειρογράφων της Νεαπόλεως και τοϋ Μιλάνου, νϋν δε προβαίνομεν είς την 

Ιiκδοσιν κα\ τijς τοίί χειρογράφου τfjς Φλωρεντίας ( codex Ashburnh. 1549, 
f. 22r · 28v ). 

---~~---

1. Τό χειρόγραφον γράφει «άρχων Βενεδίκτων Ταπολι ,.,. το ονομα δε του 

παραλήπτου επαναλαμβάνεται καt έν στίχφ 125: « Άδέλφι, Μπενεδότο μου, διώξε 
άπΟ σε τi}ν {}λtψιν ». Περt τούτου εύρύτερος λόγος γενήσεται άλλαχοϋ. 

2. Είς τΟ άνω μέρος της σελίδος διό. μεταγενεστέρας χειρΟς προσετέ4tησαν αt 

λέξεις « Epistola Marini Fallerii ::ιο. 

3. Λεπτομερεστέραν άντιβολi}ν μεταξ\ι τών τριών χειρογράφων 4td επιχειρ1]σω· 
μεν κατό. τi}ν έ'κδοσιν του όλου εργοu τοϋ Φαλιέρου. 

i 
~· 

φ. 22r 

5 

70 

15 

φ.22ν 
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30 
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Πaeηyoela :πεμφ-&είσα πaed του ε-όyενεστάτοv 

ίieχοντος κve Maelνov του Φαλιέeοv πeός τινα 

ίiρχον Βενεδίκτον Ταπόλη έν τfj vήσφ Κe?ίττι. 

~Αγαπημένε μου άδελφέ, γλυκύτατό μου ταίρι, 

εύρ{σκω, άπfjν σ~ έπλήγωσε τijς {)λ{ψης τδ μαχαίρι, 

καί άπijν τijς τύχης ό τροχός Ιfρχισε νά συγέρνn, 

καί αύτd: τd σ~ έδωκεν, γοργόν, μ'έ πλεά σπουδη νά πα{ρνn, 

έπιfJυμιά δυΟ πράματα νά αοϋ χρεωατfj ή φιλιά μου: 

τοιαύτην {}λίψιν τοϋ άδελφοϋ νd: αυμπονfj ή καρδιά μου, 

καί τή ζημιά, τη α~ έδωκεν ή τύχης, νά λυποϋμαι, 

άπfjν τfjς γfjς τά βιοτικά έδό{}η ν~ άγαποϋμε· 

καί αύτδ τδ χρέος πληρώνεται, καλά καί χωρισμένα 

νά s,.~ τά κορμιά τών δυΟ άδελφών τά πολυαγαπημένα. 

Κάλλιον τό χρεδς περιττοπλεόν με σφ{γγει τfjς φιλιίiς σου, 

νά {}έλω νά παρηγορώ, ποfJώντας τήν ύγειά σου· 

κ~ έτοϋτο έχει ό νοϋς μου πλεά μ~ Ορεξι νά ξεδράμtJ, 

1·d πίj με λόγο δεν μπορεί ίδιον έδά vά κάμn. 

Αοιπδν έβάλθην πρΟς έσέ, τΟν ποθητόν μου φΕλο, 

μ'έ τfjς γραφiJς -ιό πρόσωπον προfJυμερώς νd: στε{λω 

έκείνη την παρηγοριά, την έχει χρειά νά πιάνn 

δπόχει · νd: κακοπαfJfj καί πε{}υμff, νd: γιάνn· 
άπfjν τού νοϋ σου ή διαφορd δ'έν έχω νά sν' λειωμένη, 

μέσα ~ς έμδ.ς καί όχι ~ς τd: ζii, όπού έ11αι διαfJ-εμένη. 

47 

Τοϋ άν{}ρώπου ό νοϋς, καl όχι ιϊλλου ζοϋ, βαστff, τό φυσικό του 

νά διαμετρf! τά πράματα με τό λογαριασμό του. 

ΚαΙ μετ' αύτον τον χωρισμον Ι!λαβεν ή ψυχή μας 

νd δύνεται νά κυβερJ•(j. μ8 τάξιJ• τό κορμί μας· 

καί με την ξεδρομην αύτf)ν μποροϋν καί μολογοVσι 

μέσα τους τΟ κορμl καl ό νοϋς την φύαι νά κρατοϋσι · 
καί αύτε{ν' όπ' άγαπ~ δεξιd κρατεί ν' άναβολεύγnι 

ή άριστερά πάντα ζητ~ τά κάτω νd στρατεύγtJ. 

"Αν έν' κ' έβάλαν όρδινιά τΟ λοιπονlς οί τρόποι, 

δεν πρέπει ώσπερ τά κτήματα νd ζοVσιν οί άνfJρώποι. 

9 αύτό : αύτΟν cod. 12 {ηειά : ήγϊll.ν cod. 13 κ' έτοϋτο : καl τοVτον cod. 
14 μπορεί: πορr} cod. 15 έβάλ{}ην: έβαλ{}ι cod. φίλο: φtλων cod. 21 φυσικό: 
φυσικΟν cod. 24 κυβερvif,: κιρβεe'Ρά cod. 25 μπορούν: ποροϋν cod. μολογοϋσι: μο
λογοϋΌιΥ cod. 26 τήν : τον cod. 



48 

Β δ 

40 

φ. 23r 

45 

50 

5δ 

60 

φ. 23v 

65 

Γεωργίου Θ. Ζώρα 

'Άσκημον έν' καl Ciπρεπο νd ζιγανεύγωμέστα 

μετά τοϋ {}ελημάτου μας νd μη γνωρίζωμέστα· 

διατ' είμεστεν έγνώριστοι καl τΟ διατί νά 'ρ{)οfΊμε, 

και μ8 τά τέλη τές άρχές, τές μέσες νά κρατοϋμε. 

Δέν ξεύρεις πι:hς ή φύσι μας θνητών έπfjρεν κρlσι 

καl δέν έν 11 πλέο μπορούμενον έδώ vd τfιν άφήσn ; 
καί, ώστα ποV ζοϋμε, μετd μδ.ς τΟν {}άvατον βαστοϋμε, 

καί τόσο 'ν' ν' άποfJά1ιωμε εlς όσον έν' νά ζοϋμε,· 

Φίλε, την κοσμικf;ν ζωήν, έγιb κα'Ι9Wς ξεικάζω, 

σιγδν ~ σιγόν και άπόκρυφον {)άνατον τήνε κράζω. 

Λοιπόν αύτοϋνο τ' δχαρο καl τ' άσφαλτο ταξίδι 
δΕν πρέπει τ6σα δυνατά lΗ}λητα νά μδ.ς δίδn, 

τόσον καημόν πρικότατον, πόνον και ραθυμία, 

διατί δΕν Sχου γλυτωμόν, ούδέ γιατρειά καμμία. 

Καί, αν έν' καl βλάφτωμεν κ' έμiiς κ' έκείνους δεν φελοϋμε, 

δεν έν' μεγάλη μας λωλιd νd f!E ν' άγανακτοϋμε; 

Kal τΟ λοιπόν πρός τόν γιατρόν τijς σωφρονιάς μας δράμε, 

I r ' ' '{} ' ' ά κα ως φρονιμος τα πα η σου συγκεραστα τα κ με. 

~Ω φίλε μου γλυκύτατε, δΕ γνώ{}εις πliσα ήμέρα 

με πόσες άλλαξες περνοϋ τήν κοσμικη έσπέρα j 

Τίς δυνατός, τίς φρό11ιμος, τίς πλούσιος δΕν έντύ{}η 

' ' ' ζ ' ' ' δ' ' , δ'{} τουτην την κοσμικην ωην, και τις εν την εγ υ η, 

έστοντας νd φορτώνεται τές λυπηριkς τοϋ κράτου, 

φίλε μου, τό τρεμάμενον ένδυμα τοϋ {}ανάτου; 

Τής σάρκας έναι τό λοιπόν ίδιον της ν' άπο{}αίνn, 

καί νd στραφfί 'ς τd ίδια της, κ• έκεί vd περιμένn· 
κal· ώς κορνιακτΟς vd γlνεται, &στου πού νά 'ρ{}n ή κρίσι, 

ν' δ.ναστηfJfl μs νέαν ζωή, μίiλλον καΙ μs t!.λλη φύσι. 

Φlλε, τόν πρώτον {}άνατον, κα1Jεlς όπόχει γνώσι, 

δέν τοϋ τυχαίνει νd πονfί μΕ ρα{}υμία τόση. 

Γεφ-ύριν έν' καί ποταμδς γοργοπεραματά.ρης, 

καl σύνορον σιμώτερον, καl άλλης λογijς καί χάρης· 

διαπdς μέ {}άνατον καλόν, όπόχει vd μισσέψn 
κ' έχει vd πd πρός τΟν Θεδv την χάρι νd πλη{}έψ[}" 
πρέπει λοιπόν καί πασαείς νd γιαίνn την πικριά του, 

ΒΒ διαχ' εi'μεοτεν : δϊαrειμεστί'ν cod. διατί : δϊατδ cod. 36 τήν : τό:v cod, 
40 τήνε: τδ:vέ cod. 45 liv εν· καt βλά.φτωμεν: άvΕvκαvλάφτομε:v cod. 50 τήv: τη cod. 
51 τίς δυνατός, τίς φρόνιμος, τίς πλούσιος: τοVς δvνατοiις τοiις φeόνί'μοvς τοiις πλού· 

σιους cod. 58 jιiiλλov : ψάλω:v cod. 63 μιοσέψn : μί'σεύσοι cod, 65 πικριά : ποι~ 

κeϊαv cod. 
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γοργδv καl άφνίδιον γνώ{J.οντα πchς έν' τό πέραμά του. 

Μ' δ.πijτις διάβωμεν αvτο τijς Τρlχας τδ yεφύρι, 

διατί δέν έχει πλεd καιρόν καl τρόπο νd γιαγείρn, 

τότες τυχαίνει πασαείς μk δίκαιο 1'd φοβάται, 
Οντε αύτός μέ την φωνf]ν έτούτην δΕν φελiiται. 

Άδέλφι, γνώ{}ω τd πονείς, καί πρΟς τη {}-έλησl σου, 

κρίνω κ' έγίνε σου έχfJρός καl χάρος τό κορμί σου· 

καl fJαρρετd fJαυμάζομαι εlς την καλήν σου γνώσι, 

νd παίρνnς δίχως διάφορον κατηγορίαν τόση. 

Ζητfiς νd ζfίς, καί τ~ άγαπ~ς πάσχεις νd {}ανατώσnς, 

καl ποιΟν γυρεύεις άμμ' έσΕν νd {}έλnς νd κομπώσnς; 

Όϊμένα, φίλε μου καλέ, πώς έν' καλΟ νd ζοϋμε 

κατd την &για όρδινιd αύτf;ν όποV κρατοϋμε· 

τοϋτο νd κλαίς καi νd πονfjς καl νd πικρολογiiσαι, 

νd χαίρεσαι, ν' άγάλλεσαι καl νd μοιρολογaσΟ.ι · 
νd Οργίζεσαι καl ν~ άγαπfiς, νd δίδnς καί νd παίρνnς, 

καl νd 'φτυχlζnς, ν' άστοχfίς, μ8 δοκιμη νd γέρνnς. 

"'Ολα των τοϋτα, φίλε μου, βαστοϋσι τούς καιρούς τους 

καl όλα μέ μέτρος γνωστικό βαστοϋσι τούς βιασμούς τους. 

"Όλα τής γνώσης τd σκολειd κα{}άρια τ' άρμηνεύει, 

καl όπόχει δ:στένεια καί πονεί, λοιπδν liς η) γιατρεύn. 

'F Ω φίλε μου, κα{}ώς {}ωρείς, καl ποιd παρηγορία, 

και ποιd {}εράπειαv lίδολη, χαρd κ' έλευ{}ερία, 

κ' έστοντας νά 'ν' προσωρινη καί μέ πικρία τόση, 

δύνεται ό κόσμος ό φτωχΟς έτοVτο νd μάς δώσn; 

Δέν γνώfJεις πchς δΕν έχομεν πρiiμαν έδώ κα-ι•ένα 

δικό μας, ούδεν {}αρρετόν τινάν, άμμ~ όλα ξένα; 

Ξένοι κ' l:μείς πώς είμεστε δΕ γνώ{}εις καl διαβάτες 

καl παραδέρνομεν έδώ ~, τijς ξενιτειdς τίς στράτες; 

Καί, αν lν' καl έδό{}η μετ' αύτd όλα νd πολεμούμε, 

έδώ 'ς την κοσμικ1) ζωή 1 όιd νd βαστακτοϋμε, 
πρέπει με τ' δ.ρματα τοϋ νου Ολοι νd παντικτοϋμε 

t!.λλως καλδν i!δώ καΙ aλλοϋ τινd μηδεν fJαρροvμε. 

Αεβ8 'ς έμiiς τούς δίγνωμους κ~ έκείνα τd πο1J'Οϋμε, 

6'6 πέραμά : πsραπερaμα cod. 72 τΟ κορμί: του κορμιού cod. 75 ζητ~ς :τη-
τάς cod. 79 τοϋτο : ποϋτο cod. πo:vflς : πικρωπο:vijς cod. 80 ,,α χαJρεσαι : ο•α 
χαίραισε cod. 82 post "ψιvχίζnς delevi καί 83 τοiις καιρούς: τοiις βί'άσμοvς cod. 
85 ό'λα : άλα cod. κα{}άρια : κaiJαρlt cod. 87 ante φίλε add. ώ 93 ξένοι : δένοι 
cod. 95 ποJ.εμοVμε : πολεμούμε:v cod. 99 λεβέ : λέε cod. 
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όλα καί πλέο τοVς οVρανούς, τd κάλλια νά ζητοϋμε. 

Td μάτια μiiς έχάρισεν δ Θεός νά συντηροϋμε, 
τijς παραδείσου τf;ν όδόν δλοι μας vd κρατοVμε. 
Κα2 αύτά, τά δ8ν μποροϋν καμμιά νd δchσουσι είρήνη, 

{}έλομεν και γυρεύομε μέ τόση σπουδοσύνη' 

κα1 όπδχει νά μiiς {}αραπfj νd τήν παραf}εσμοϋμεν, 

σd νd μηδέν έγνώfJαμε έκείνα τd' χρωστοVμεν; 

Δέν βλέπεις, φίλε, τόν καιρόν, τΟ Πώς ούδiν άφίνει 

στέρεόν τινα νά στέκεται, μά 'δάJ κ' έκεί τό κλίνει, 
καl οί χρόνοι πώς μiiς φεύγουσι καί πώς κυλοϋ κ' ύπάαι, 

καΙ πάσα μέρα δέ ffωρείς τον κ6σμον πώς &λλάσσει; 

Κατάλαβε τd φυσικd καl τά σd.λέματά του, 

νd δflς τές σποiίδες τοϋ καιροϋ, έδώ 'ς τδν κόσμο κάτοv· 

τό πώς τ' άνακατώνουσιν, πώς τ' άναγέρνου δλα 

και πώς τd μεταλλάσσουσι διαπdς έμάς άπ~ δλα. 

s-Ω κόσμε, κόσμε δολερέ, προσερινε καl κλlφτη, 

τ[ς άνθρωπος σ' άκλούΟησε καl δεν άζιγανεύτη; 

uοτι γιd μέγα καl πολλά {}αύμασμα έστοντά σου, 

οϋτε τινdς γλυτώνεται έκ τd μπερδέματά σου. 

'Όλους γελι7ς καί παίζεις τους με τd πλανέματά σου, 

καί όπδχει γνώσι (lς βλέπεται τό πώς νd ζfί μετά σου. 

''Εχεις τόν κόσμον τό λοιπόν καfJάρια νd ξεικάζnς, 

καl μετ' αύτd τd πάΟη σου με γνώσι νd 'ρδινιάζnς. 

'Έλα καl llς εlσαι μl τόν Θεόν, δι~ αύτείνους νd λυπάσαι, 

fτις καl ίδιον φfJαίσιμον κal καταδίκη νά 'σαι. 

'Αδέλφι, Μπενεδότο μου, διώξε άπδ σε τήν fJλίψι, 

διατl έχει στράτα πασαείς κα{}άρια καl μή λείψn 

πρός τήν ζωην καί τό Ότερον κατd τfιν όρδινία 

τfιν δ.γιαν τfιν έλάβασιν με κα{}αρdν καρδία. 

Π6σοι έγλυκοκοιμfιffησαν δtχως ψυχfίς ζημfα; 

κ~ έτοiiτο έναι τΟ καλόν καί η κληρονομία, 

την πε{}υμοiiν καl άναζητοϋν οί γνώσες τών άν{}ρώπων, 

διά νd βγοϋ, νd λυτρω{}οϋ άπδ τfjς γijς τόν κόπον, 

τα τlκνα σου καl η μήτηρ σου, τά 'χες διd συνοδειά σου, 

αν έν' κ' έχωριστfjκα σου άπδ τή συντροφιά σου, 

100 οVρανούς: ούσρανούς cod. κάλλια: κάλα cod. ζητούμε: ζητούμεν cod. 
103 μποροϋν: ποροVν cod. 107 φίλε, τδν καιρόν: τΟν καιρΟν φύλε cod. 111 κal: 
κα cod. 112 τόν : τΟ cod. 115 κλέφτη : κλέπη} cod. 123 Βλα καί liς εlοαι: ά'λα 
καί άσαί cod. 125 σΕ :σο cod. 180 καλόν: κακόν cod. 134 οvντqοφιά: σvτeο~ 
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καί, liν έν' καl άπό την όρεξιν έλείψαν η]ς ψυχής σου, 

εύρijκαν κάλλια συντροφιd παρd τήν έδική σου. 

Ποιd πλούτη καl ποίες τιμές, καί ποιd χαρd κ' είρήνη 

τών είχες δώσει νd σιαστοϋν με την ζωην έκείνοι; 

Δεν lχουσι κρίσι καμμιd με δίχως τd φ{)αρμένα, 

με τd φ{)αρτά, τd στερεά, με τd κιγδυιιεμένα, 

καl τ' άχαρα τd κοσμικά, με τες άγαλλοσύνες 

τοϋ παραδείσου οί ήδονές, οί {}εί'κες άκτίνες. 

cH φαμελιά σου την γεκρdν σάρκαν έξεφορτώfJ17, 
καl άπδ τοϋ κόσμου την σκλαβιdν έφυγε κ' έγλυτώfJη. 

Τ1jς σάρκας καl τοϋ πονηροϋ έγλύτωσε τήν πλάνη 1 

και ούκ lχει πλεά νd φοβη{}fj κανείς του ν' άπο{}άνη. 

κ~ έμείς, όπ' άπομείναμεν, πλεόν συδουλώνομέστα 

κ' εlς όσον ζοϋμε πλεδν καιρόν πλεό κομπώνομέστα. 

Καl τό λοιπΟν δ fJάνατος τότες φιλεί καi χρfίζει, 

δντεν ό κάλλιος τους καιρός μ<ίς τΟν άποχωρίζn. 

Λοιπόν, άδέλφι μου, αν πονfjς, ad δείχνει, τΟ καλόν τους, 
δΕν έν' σημάδι τών φιλών, ούδε τών έδικών τους. 

e Η {}λίψις φέρνει λύπησι καl ό πόνος άχαρία, 

μd 'ς τ-η χαρd δ8ν έν' λωλιd νά 'χn κανεlς πικρία; 

Td κλάματα καί ή συντριβή, οί πόνοι καl πικρίες 

πρέπουσι 'ς τd άμαρτήματα ώσdν γλυκειες γιατρείες, 

ίτις καl αύτείνοι δίδουσι ποτε χαρdν καί κ6πον, 

ό!Jσπερ τό πϋρ, δποV φελf!. καί βλάφτει κατd τόπον. 

Υ Ω φίλε μου γλυκύτατε, τd πράματα τοϋ κόσμου, 

δσον πλεδν τd μελετώ1 ξενίζομαι άτός μου· 
και τότες κλαίγω καί πονώ, μανίζω καί 'ρηνεύω, 

και μ' δι τι τρόπον πολεμών πάσχω 11d τd γιατρεύω. 
Kal πασαείς, όποiι άγαπq νd γιαίνη την ζωήν του, 
άς διώχνn τd πικραίνεται άπδ τήν {}ύμησίν του, 

καί τd πονεί με ζάχαρι καl τές πικρι8ς μΕ μέλι, 

καl την πικριάν του με χαρd συγκεραστη άς {}έλn. 

Καl όχι νd πέφτn, ώσπερ· τυφλός, ώρες έδώ κ' έκεί{)ες 

και νιl γελδται με γυαλi κομμάτι cόσdν σπί{}ες. 

Ώ φ{λε, πρi φαρμακωfffίς μ8 τfίς πικριάς τη ζάλη, 

51 

137 κal ποίες : οισε ποίαις cod. 1.J.3 τήν νεκeiιν : τδν ''εκρδν cod. 148 κ• εlς 
δσον: κοισώζον cod. κομπώνομέστα : κοvμποvομέστα cod. 151 liν :να cod. τους: 

τος cod. 154 !Jν• : έναι cod. 156 πeέπουσι :πρέπον-σοι cod. 158 τόπον : τόπω 
cod. 164 διchχνrι : δήχνη cod. 168 post γελαται add. μέ σπlθες: Manoussakas 
proposuit correctionem .Σκύ{}ες 169 ante φαρμακω{}fiς delevi vU: 
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μη χάσnς τούτην η)ν ζωην καί στερευτflς την liλλη· 

παϋσε γοργό η}ν {}λϊψιν σου καί σβijσε την ίστιά σου, 

δ ο ο 'δ'δ \ I # I e ' υ ια πραματα και ια ικους μη χανnς την υγεια σο . 
Γυνη καl τέκνα σΟδωκεν ό Θεός διd χάριτά του, 

καί, όντε τοϋ έφάνη, τά 'συρε εlς την κληρονομιά του. 

Καl πράματα σοϋ έχάρισε, ώστε ποV νd τ~ άρέσn, 

κ~ έφάνη του κ' έπijρε τα, μ8 δίχως νd τοϊί φταίσι. 

Και αν έχnς καί καλόν τινα άκόμη άπομονάριJ 

καί αύτόν, όντε τοϋ φαίνεται, πάλι 1'd τόνε πάρn. 
•·Όλους γυμνούς μfiς έκαμεν, καUολικοl γιd νά 'μεν, 

τέτοιαν άρχη καl όλόγυμνοι πάλι 'ς τήν γfj νd πάμεν. 

"'Ολα είναι πάντα καί παντοϋ τd πράματα δικά του, 

μόνον ό τρόπος ό κακός δΕν συφωνεί μετά του. 

Έπόση άνεγνωριμιd καl λίγη χρ1']σι έχουν, 

όποV διακρένου καl λαλοϋ αύτά, τd δέν κατέχουν. 

~ Αδέλφι μου, κα{}d.Jς νοq.ς, ούκ l!χει νd λανUάη], 

καί αν έν' καί κρίσιν δίχως του πράμα τινd δέν πιάνn. 

Παl αν l!ναι δίκαιος καί άγαθός, δίχως άριψ&οσύνη, 

καl αν άγαπf!. νd συμπαUΒ καl νά ~xn έλεημοσύνη, 

καί νά Ίn πaσα 'πίβουλον καl δ.δικον 'ς την όργήν του, 

[ καί ποίαν δ.λλην κρίσιν θες παρd την έδικήν του;] 
Σώπα καl l:iς είσαι φρόνιμος καί συνταπεινωμένος, 

καί liφησ' τΟν κόσμο νd περνfj. σdν l!ναι μαθημένος. 

~Αδέλφι, 'ς τές ~Jμέρες μου, λίγες καλd καl νά ~νι, 

Ιjκουσα κ' εlδα πράγματα, τd δέν καταλαμβάνει 

καταλεπτά, διd νά Ύ~ κρυφά, ή γνώσις τών άν{}ρώπων, 

καί αύτό δεν l!ν' παράζενο 'ς τΟν· κοσμικόν τΟν τρόπον. 

Εlδ '''λ' ι,~'~ α πτωχον κ επ ουτηνε κα π,.ουσιο να πτωχανη, 

κ' εlδα γερΟν καί έρρι:hστησεν, καί 'δα άστενij νd γιάνn, 

καί άφέντες κ' έμικράνασι, κ' έπέσαν βασιλιάδες, 

lδ ' ·ι , 'β ' ' ' ~δ ε α μικρους κα αν ε ησαν κ εγινησαν ρηγα ες. 

Χώρες μεγάλες, έμορφες καί κάστρα χαλασμένα, 

όρη καί κάμποι καί βουνd καί δάση άναστεμένα· 

ξένους άπΟ τd σπίτια τους καl άπό τd γονικά τους, 

καl άλλότριοι καl κακοθελείς νά 'χου τd πράματά τους. 

171 γοργό : γιlρ cod. ίστιά: ήστοιαν cod. 174 τά: τάν cod. κληρονομιά: κλη

ρονομί'liν cod. 182 μετά : ματα cod. 183 dνεγvωριμιά: άνεyyωρϊμία μια cod. 
184 κατέχουν: κατέχοv cod. 185 καfJώς : καfJ.ώ cod. 186 πρfiμα :πράματα cod. 
δέν: δ8 cod. ·190 versum omissum add. secundum codicem Ambrosianum Υ, 
89 sup. 197 πτωχ&νη: πτοχεlνη cod. 202 δ&ση: δι&σοι cod. 
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.,Ενα με φήμην, καί καιρΌν μέ άτιμία μεγάλη, 

σήμερον ένα φρόνιμον καl δίχως νοϋν εlς άλλη· 

καl μέ τd μέλη του σωατόν ένα, καl εlς λίγην cVρα 

λειψόν, μέ τρόπους ποίκιλους και διχωστά lγνώρα. 

"Έναν ώς δ.γιον σήμερον, καί αϋριον κατακριμένον, 

καί άμαρτωλόν εlς Wρα μιd εlς τΟ καλόν δοσμένον· 

κal ένα νά 'στηκε μετά σέ νd γλυκοσυνi:υχαίνn, 

καl εlς λίγην ώρα νd σοϋ ποϋν κείτεται καί άποDαίνει. 

Καl ώρα τοVς ίδιους έδικούς νd γνώ1Jnς διd έχ1Jρούς σου, 

καl άπό τοVς ζένους φίλους σου νd κάμnς γκαρδιακούς σου· 

καl. cbρες τΟν φίλον 'πίβουλον, βοη1Jόν τΟν όργιστόν σου, 

καί liν1Jρωπο άνιπόλπιστο νά 'χrις διd σωατόν σου. 

Καί liλλοι πολλοί κ' έγδύ{}ησαν διd μιd φορdν άντάμα 

την άφεντιd καl την ζωήν, τd τέκνα καl τΟ πρfiμα. 

Καl άναfJυμήσου καl τΟ νουν φέρε νd καταλάβn 

τοv Μενελάου τl]ν χάλασιν μαζι μe τljν 'Εκάβη. 

Καί Ciλλες πολλες παράταξες 'ς την κοσμικην την σφαίρα, 

τές φέρνουν τd συμβαιν,κd κ' η τύχης πiiaα ήμέρα. 

Παί, αν έν' καl βλέπωμεν λοιπΟν. την κοσμικη την πλάαι 

την πάσαν ώραν κα1Jεν0ς τΟ ριζικΌ ν' άλλάσσn, 

καl μετ' αύτδ τΟ μπέρδεμα άνακατώνομάστε, 

τί κάμνει χρειd πολλη χαρd καl τί νd {}λίβωμάστε; 

~Ω κόσμε λογοχάριτε, καl τίς νd σε κερδίσn 

τές πρiiξες σου τές άχαρες καί τη σφαλτή σου φύσι, 

γυρεύοντα νd φτειάνεται κατd του νοϋ την κρίσι, 

καί νd μηδΒ σέ σιχα1Jjj καl vd μηδέν σ' άφήαn; 
Δέν έχει δ κό'σμος πούβετε άναπαημένη στάσι, 

όλα μέ πόνους καί πικριές πάντα κυλοϋ καl πάσι. 

Μόνον έβέ καl άϊμέ άκούγω νd φωνάζουν 

πολλοί, καl άπ' άγανάκτησιν τδν {}άνατο νd κράζουν. 

Καl άλλο βοτάνι δέν {}ωρώ πρΟς τd καμώματά του, 

παρd νd παίρνn τd καλd έτις καl τd κακά του 

είς λίγον ψijφον πασαείς, cVστα νd ζfj μετά του, 

άλλιώς πλη1Jένομεν κακοl. πολύ τd σφάλματά του. 
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206 σήμερον: lνμεροv cod. εlς: εl cod. 208 λειψό ν : λυ.πτ0y cod. 212 λίγηv: 
δλlyηy cod, 214 φlλοvς σου iteratum in cod. de1evi 215 '.πlβοvλοv: πίβοvολ01• 
cod. δργιστόν ; ώρηστΟι• cod. 220 Μενελάου : μελάοv cod. μαζi : μαζiν cod. 
221 σφαίρα : σφέραν cod. 222 τύχης: τόχης cod. 225 μπέρδεμα; μπαίδερμα cod. 
226 {}λίβωμ&στε: iJ.λϊβομέστε cod. 229 φτειάνεται: τιάvεται cod. τήν: τη cod. 231 στά
σι : στάσιν cod. 234 κράζουν: κράζου cod. 238 κακοi πολύ : πολοl κάκην cod. 
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Καί, α δl:ν σέ σώνn, εlς τΟ πονείς, έτοϋτο τΟ βοτάνι, 

έπαρ~ κ~ έτούτον τό ποτόν καί, α λάχυ, νd σέ γιάνn· 

τί νd συλλογιάζεσαι καl νά Ίnς πάντα όμπρός σου 

τΟ πι:bς άπό ~δετίποτα σ' έπλασεν ό Θεός σου. 

Καί όχι πέτρα, ούδέ κλαδί, κτijμα, ούδk λιfJάρι, 

ι\λλ' ΙlνfJρωπον μέ lξουσιdν καΙ μέ μεγάλη χάρι. 

Καί τόσον πλέα χρεωστείς τΟν Θεδν νd εύχαριστήσnς, 

γερόν α σ" έχn καl σωστόν, καl όχι λειψδ ή φύσις. 

Καί f}ές lδεί τΟ τί έδωκες καl τί 'ναι αύτd: τd πijρες, 

καl, δποV χρωστεί μηδl:ν κρατεί ποσώς τές ξένες μοίρες. 

Md πέ μου, άπότις τοϊi χρωστείς, πώς τόνε {}ές πληρώσεις, 
δτι δέν έχεις ίδιον σου πράμα νd τού τό δώσnς; 

Td πράματα καl τf;ν ζωήν, καρδίαν καl ψυχή σου 
καί τά 'χεις σού τd έδωκεν ό Θεός διd φύλαξί σου. 

Δl:ν έναι μέγαν κάl πολV χάρισμα διd σένα 

τούς ούρανοVς καl τd στοιχειd νd τά ~ΧrJ καμωμένα; 

καί ό χρόνος μέ τοVς μήνες του καί f;μέρες καί έβδομάδες, 

ίτις καl με τες ζέστες του ώσdν καί με τές κρυάδες, 

δλα νd σοϋ δουλεύουσι καl νά" "ς τΟ {}έλημά σου, 

δένδρα καί χόρτ·α καί νερd δι' άποκράτημά σου; 

ώς καl τd ζd τijς {}άλασσας, 'Cijς γijς καί τών άέρω 

καί άκόμη τοVτα, μέσα των, έχω νd α' άναφέρω. 

ΊδοV με την διαφώτισιν τοϋ νοV νd τd πιάνnς, 

νd βρiJς καί μαστοριες πολλές καl τέχνες vd μανffάνnς, 
καί νd μποριjς 1-·d μελετf!.ς τες δρδινιες τijς φύσης, 

καί τδν Θεδν άπδ κοντd αν fJέλnς νd γνωρίσnς. 

Καl άπάνω είς όλα σκόπησε καl διd παρηγοριά σου 

έπαρε πWς ώρέκτηκεν ό Θεδς την συντροφιά σου, 

κ' έφόρεσε την σάρκα σου κ' έγίνηκε άδελφ6ς σου, 

καί άγάπησε καl παρd σέν πλεότερον τδ καλό σου, 

ίτις καί με τd πά{}η του έβγαλε τd δικά σου, 

καί έφτειασε μf:: τίς τόσες του χαρές τd σφάλματά σου. 

Καt τδ λοιπδν εlντά 'χομε καί άνεγνωρίζομέστα, 

καί ώγιd τδ τί νd κλαίγωμε καl νd κακιώνωμέστα, 

~ς τd τόσα τd μfiς έδωκε διd την πολυευσπλαχνιά του 

243 πέrρα : πέπραv cod, 244 post έξουσιι1v delevi πολών 245 ante εύχα-
ριστήσrις delevi τδν 257 δλα: άλλα cod. δουλεύοvσι : δοvλεύση cod. 258 ante καi 
χόρτα add. δέJιδρα 260 μέσα : μέσι cod. 262 ante μαστορι6ς de1evi τ6ς 263 μπο• 

efίς : πορίς cod. 273 τά: τάς cocι. 
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καί τd μfiς εύεργέτησε διd τη φιλαν/}ρωπιά του, 

ώς κρατημένα πράματα χίλιες φορ6ς τfι-ι' Wρα 

μΒ τd ffυμιάσματα τοϋ νοϋ καί τijς ψυχijς τd δώρα; 

"Ω, πόσα μfiς έτύχαινεν Ολοι νd φχαριστοVμε, 

καl δλα τd ~νάντια, τά ~χομε, ν& τd γλvκοβαστοϋμε! 

Καί, πίστευσε, πfiσα IJ.vfJρωπoς μέσα ~ς τη διάκριαί του, 

δvτε στραφfj καl στοχασηj αύτδν τδv λυτρωτή του, 

μέ πόσα πάffη κρέμεται είς τδν σταυρδν άπάνω, 

μέ δίχως φ/}αίσιμόν τινα, πρδς τd καταλαμβάνω, 

liν εlχεν δ λα τd: κακd άπάνω ~ς τ δ κορμί_ν του, 

ljffελε τ' άποδέχεται διd ψυχοπόνεσίν του· 

285 διατί τd πάΙJη καρτεροϋv την άρετfιν του άν{}ρώπου, 

καl κάμνου τήν άντιμοιβfι καλύτερον τοϋ τρόπου. 

Φίλε, διd νά 'χnς τδ λοιπδν πρώτις τδν Θεδν γιατρό σου 

κ~ έσένα καl την άρετfιν βοτάνι 'ς τδ κακό σου, 

liς εlσαι μέ τΟν Θεδν καλός, μ~ όλους καl μετd σένα, 

290 καl μετ' αύτδν έγίνησαν όλα σου γιατρεμένα. 

Καl {}έλω καί τf::ς δέησες τοϋτες εlς την ζωή σου 

μίαν ήμέρα νd τf::ς λές διd παρηγ6ρησί σου. 

"Ότι ό Θεδς μετd χαρiiς άκούει, όποV τΟν κράζου, 

μέ νοϊίν καί καffαρdν καρδιdν δντε τόνε δοξάζου: 

295 «Κύριε Πλάστη τοϋ ο~ρανοϋ, ώ Θεέ, της γης δ κτiστης, 

έλεημοσύνην πρδς αύτην την σάρκα τfιν έχρίστης! 

οrΩ παντοκράτορ άγαΙJέ, τών αlτιών αίτία, 

~ [ησοϋ Χριστέ, υίΒ ΘεοV, τοϊί σκότους ή φωτία! 

Κύριε liναρχε, άρχισε γλυκάνnς την καρδιά μου 

300 καί κlνησε παρηγοριd καl δός μου την ύγειά μου. 

Βοήffησε, πάτερ μου άγαffέ, πρlν φ{}άσn νd συγκλίνn 

είς χρόνον άγανάκτησης καl χάσω την κ~ έκείνη I » 1• 
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279 διάκρισl : δί'άκeϊσίν cod. 287 γιατρό : γϊατρόν cod. 291 ζωή: ζωi;ν cod. 
295 κτlσtης : κτήστη cod. 2.96 lχρ(στης : lχetσιη cod. 298 σκότους : σκώτος cod. 
300 {ηειά : ύyϊδ.ν cod. Post Yersum 302 copista addidid • Aμi;v Άμήν Άμήν ~ 
Δόξα σοι δ Θεδς ήμών, δόξα σοι. 

1. Πλείονας πληροφορίας περt τfις «Ρίμας παρηγορητικής», ώς καl σημειώσεις 
εtς τό κείμενον, βλ. έν Γ. Θ. Ζ ώρα, Ό ποιητijς Μαρίνος Φαλιέρος, έ'ν<&' &ν., σελ. 

31-34 καl 416-435. Γλωσσικαt παρατηρήσεις καl ·γλωσσάριον -&α περιληφ&ώσιν είς 
την τελικijν έ'κδοσιν τών έ'ργων τοϊί Φαλιέρου. 
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Ή &νωτέρω δημοσιευομένη &νέκδοτος μέχρι τούδε παραλλαγη τijς 

« Ρίμας παρηγορητικης » &ποτελεί νέαν μαρτυρίαν τΥjς εύρείας διαδόσεως 

τών ποιημάτων τοϋ Φαλιέρου, Οστις συστηματικώς φαίνεται Οτι Εκαλλιέργησε 

τfιν ποίησιν, καίτοι δΕν κατώρftωσε ποτ8 νd ύπερβfi τfιν μετριότητα. Είς 

έποχήν, καθ~ Ύ}ν οί πλείστοι συγγραφείς είναι γνωστοι έξ ένΟς μόνον η δύο 

στιχουργημάτων, ή περίπτωσις τοϋ Φαλιέρου &ποτελεί &συνή-θη έξαίρεσιν, διΟ 

είναι Clξιος μελέτης, τοσούτqι μdλλοv Οσφ, ώς παρατηρεί καl δ Βουτιερίδης, 

τα στιχουργήματα αύτου Εχουσι σημασίαν και « ώς γλωσσικα μνημεία, και 

ώς ύπεν{}υμίζοντα μ8 πολλοUς στίχους των δημοτικα τραγούδια η ώς μαρτυ

ροϋντα προφανείς αναλογίας πρΟς Clλλα σύγχρονά των ποιήματα» 1• Τοιαύτην 

εύρυτέραν μελέτην ελπίζομεν να φέρωμεν είς πέρας έν τψ προσεχεί μέλλοντι, 

μετ& την συγκέvτρωσιν και τών δ.λλων παραλλαγών τών Εργων τοϋ ποιητοϋ. 

ΙΈΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ 

1. Ή λ. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η 1 "Ιστοqία τηι;: Νεοελληνικi'jι;: Λογοτεχνίας, έν-&• άν., 

σελ. 71, 

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

Ι. 2, 1. «Γαλέριος, έπιβ&ς τΥjς ~Ιταλίας, δύο κατέστησε καίσαρας, Μα· 

ξιμίνον και Σεβfjρον ... Ό ( Μαξιμιανος) Ήρκούλιος έπεχε(ρησεν άπολέσαι 

τΟν υίΟv Μαξέvτιον ». ToiJς δύο τούτους καίσαρας δ8ν ανεκήρυξεy δ Γαλέριος 
έν ~Ιταλίιι:ι &λλ~ δ αυτοκράτωρ ΔιοκλητιανΟς έν Νικομηδείιι;. 'Αμφότεροι Ομως 

fiσαν οίκείοι του Γαλερίου καl προ\Jτιμή{}ησαν κα-θ~ ύπόδειξι ν αύτοϋ. Ό 

Γαλέριος εύρίσκετο έπίσης έκεί. "Η ανακήρυξις Εγινε δημοσίg, ένώπιον τοϋ 

στρατοϋ και τοίί λαοϋ ( 1 Μαtου 305 ). Ό Μαξιμίνος έγκαΗιδρύiJη &μέσως 

-δπο τοίi Διοκλητιανοίi διi\ τi'jς περιβολi'jς τi'jς πορφύρας. Ό Σεβi'jρος έγκαiJι· 

δρύ-θη δι' όμοίας τελετΥjς έν Μεδιολάνφ ύπΟ τοϋ α\Jτοκράτορος Μαξιμιανοϋ 

κατα την αl;τfιν ημέραν. Ό ΔίαξιμιανΟς δ8ν Επεχείρησε να φονεύσn τΟν υίΟν 

αύτοϋ Μαξέντιον, αλλd ν& ύποβιβάση αύτΟν είς τΟ &ξίωμα τοϋ καίσαρας, τΟ 

Οποίον τότε Ί}ρχετο είς την δευτέραν σειράν. Ταϋτα στηρίζονται έπl τοίi 

Λακαντ(ου (De mortibus parsecutorum, κεφ. 18 και 19) και fiλλων 1 • 

« Κωνσταντίου τοίί πατρΟς αUτοίί ( τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου), τει\}νη

κότος έv τφ πρώτφ ένιαυτψ τfjς διακοσιοστΥjς έβδομηκοστΥjς πρώτης 'Ολυμ

πιάδος». eH φράσις « τψ πρώτcρ ένιαυτψ » είναι Εσφαλμένη. ΤΟ λά-θος 

έπαναλαμβάνεται και έν τέλει τfjς Έκκλ. Ίστορ(ας τοίi Σωκράτους ( VII. 
48, 8 ). Ή μνημονευ&εϊσα Όλυμπιaς Ύjρχισεν &πο τfjς ήλιου τροπfjς τοίi 

Ετους 305, τΟ Οποίον ijτo τΟ πρώτον Ετος μετ& την παραίτησιν του Διοκλη· 
τιανοϋ ( 1 Μαtου 305 ), ένψ ό Κωνστάντιος, δ πατΎjρ τοϋ Μεγάλου Κων· 

σταντίνου, &πέ8ανε κατα τΟ επόμενοv Ετος ( 25 ~Ιουλίου 306), fίτοι τΟ δεύ· 
τερον Ετος της ~Ολυμπιάδος ταύτης . ..,Ενεκα τοϋ μνημονευ-8έvτος λάθους, ό 

Σωκράτης δέχεται, Οτι δ Μ. Κωνσταντίνος και δ Ι\fαξέντιος Εγιναν αUτοκρά· 

τορες κατα τΟ Ετος, κατ& τΟ Οποίον παρητήfJησαν δ ΔιοκλητιανΟς και ό 

Μαξιμιανός, έvφ πράγματι Εγιναν fv Ετος βραδύτερον. eO μ8ν Μ. Κωνσταν· 

ι R. Η u s s e y, Socratis Eccl. Historia, 1853, τόμ, 3ος, σελ. 3. Ο t t ο 
S e e c k, Geschicbte des Untergangs der antiken \\Te1t, τόμ. Ι, 1921, σελ. 39 
κ.έξ. 464 κ.έξ. If. Gregoire, έν Revue de l'Universite de Bruxelles 1931, 
σελ. 238 κ.έξ. 
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τίνος, τΟν ~Ιούλιον τοϋ 306, ό δε Μαξέντιος, τΟν ~σκτώβριον τοϋ Ετους 
τούτου 1 • 

« Ό ( Μαξιμιανος) Ήρκούλιος ... i!στερον έν Ταρσιj> τijς Κιλικίας έτε· 
λεύτα τΟν βίον». co παραιτηίtεlς αυτοκράτωρ τi}ς Δύσεως ΜαξιμιανΟς δf:ν 

άπέftανεν εν Ταρσiρ. Θέλων να άνακτήσn την αUτοκρατορικην έξουσίαv, εΙχεν 

όχυρωι~η έν Μασσαλίg τfjς Γαλλίας, ό δε Μέγας Κωνσταντίνος μετα στρατοϋ 

ϊστατο πρΟ αύτης. Οί έντΟς εύρισκόμενοι στρατιώται 1]νοιξαν τ&ς πύλας τfjς 
πόλεως. Ό Ι\1αξιμιαν0ς fιχμαλωτίσ{}η καl μετ" όλίγον fιναγκάσ8η ν& αύτο· 

κτονήση, κρεμασίtεlς Εν τινι δωματίφ τών δ:νακτόρων τοϋ Th'I. Κωνσταντίνου 
έν Άρελάτn τijς Γαλλίας. 'Εν Ταρσιj> τijς Κιλικίας άπέl!ανε δύο ετη βραδύ· 
τερον ό αυτοκράτωρ τijς Άνατολijς Μαξιμίνος. Ταυτα στηρίζονται έπl του 

Λακταντίου ( αf>τ6{Jι, κεφ. 29 κα\ 30) και &λλων '. 

Ι. 3, 4. << Ν6μφ δε έκέλευσε ( ό Λικίνιος) τοvς έπισκ6πους μη φοιτάν 
παρ' ... Ελλησιν, ώς άν μη Βχει πρόφ"ασιν αϋξεσitαι τα χριστιανών». 'Ό Σω

κράτης ένταυ{Jα παρεξήγησε χωρίον τοϋ Εlισεβίου (Βίος τοϋ Μ. Κωνσταν· 

τίνου, Ι. 51, 1 ), τΟ όποίον εχει ώς έξfjς: «Νόμον Εκπέμπει (δ Λικίνιος) 

διακελευόμενον' μηδαμfj μηδαμώς άλλήλοις έπικοινωνείν τους έπισκόπους, 
μη δ' έπιδημείν αύτών έξείναί τι η τfί τοίi πέλας έκκλησίg ». 'Απηγόρευε την 
καΗ' οίονδήποτε τρόπον πρΟς άλλήλους έπικοινωνίαν τών χριστιανών έπισκό
πων. co Σωκράτης εσφαλμένως έξέλαβεν αύτΟv ώς άπαγορεύοντα είς τοlις 

έπισΚόπους να φοιτώσι παρ& τοίς f:{}νικοίς. 'Όχι ό αύτοκράτωρ Λικίνιος, 
&λλ' δ 'ΙουλιανΟς ό Παραβάτης &πηγόρευσεν, ώς γνωστόν, βραδύτερον εϊς 
τσUς χριστιανοVς ν& φοιτώσιν έν τοίς σχολείοις τών έ{}νικών 3, 

Ι. 5, 1. « Μετd Πέτρον, τΟν γενόμενον έπίσκοπον ~Αλεξανδρείας, τΟν 
και έπL Διοκλητιανοϋ μαρτυρήσαντα, διαδέχεται η)ν έπισκοπην Άχιλλας ». 
Ό 'Αλεξανδρείας Πέτρος δεν έμαρτύρησεν έπ\ Διοκλητιανου ( 284 · 306 ). 
Ό Σωκράτης τα περ\ τijς διαδοχijς τών έπισκ6πων τijς 'Αλεξανδρείας παρέ· 

λαβεν έκ τfjς Έκκλ. elστορίας τοϋ Ρουφίνου, άλλ" έκείνος δΕν άναφέρει, έπl 

τίνος αf>τοκράτορος εμαρτύρησεν ό Πέτρος. « Cum apud Alexandriam post 

ι Valesius, παρό. Migne, τόμ. 67, στήλη 35 και παρά Hussey, αόtό{}-ι, σελ. 2. 
F r. G e p p e r t, Die Quellen des Kircbenistorikers Socrates Scolasticus, 1898, 
σελ. 44 κ.έξ. Ένταϋ&α ( σελ. 45 ) ή όρ&η Όλuμπι&ς σημειουται έσφαλμένως ώς 
272, 4 άντί. 271, 2. J ο s. V ο g t, Streitfragen um Konstantin d. Grossen ( Mit
teilungen des deutschen arch. Instituts, 1943, σελ. 191. 

2 Valesius, παρό. Migne, αύτό&ι, στ. 35 κ.έξ. καl παρά Hussey, αύτό-&ι, 
σελ. 3. S e e c k, αVτό&ι, σελ. 105 κ.έξ., 107 κ.έξ. καl 491. G e p p e r t, αVτό&ι, 
σελ. 69. 

3 G e ρ ρ e r t, αύτό{}-ι, σελ. 113. 
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Achillam qui Petro martyri successerat, Alexander sacerdotium susce· 
pisset » ( Historia Ecclesiastica, Χ. 1, i!κδοσις Th. Mommsen, 1908, 
σελlς 960 ). Ό 'Αλεξανδρείας Πέτρος έμαρτύρησεν έπl του διωγμοϋ του 

Γαλερίου ( 311. Εlισεβίου, Έκκλ. 'Ιστορία, 7, 32, 31) 1. 

Ι. 6, 2 καl 3. « Συνελαμβάνοντο τ'fi ~Α ρε ίου -δόξη πολλοl μΕν καl dλλοι, 

μάλιστα δΕ Εύσέβιος ( ό Ν ικομηδείας) αύτη ς άντείχετο ... Ταϋτα άκούων καl 
όρών τε γιν6μενα ό ('Αλεξανδρείας) 'Αλέξανδρος, συνέδριον πολλών έπισκ6· 

πων καttίσας, τΟν "Άρειον καl τοiις άποδεχομένους την δόξαν αύτοϋ κα&αι

ρεί ». Κατd τΟ χωρίον τοϋτο τοϋ Σωκράτους, ή είς τΟ ζήτημα τσϋ • Αρείου 
&νάμιξις Επισκόπων, εύρισκσμένων Εξω τfjς Αίγύπτου, μεταξiι τών Οποίων 
ή το ό Ν ικομηδε(ας Εύσέβιος, προηγήθη τfjς συγκλήσεως συνόδου τών Αίγυ

πτίων Επισκόπων καl της καταδίκης τοϋ • Αρείου. 'Εν τοιαύτη περιπτώσει, 
κα{}ίσταται &ναγκαία dλλη προηγουμένη καταδίκη τοϋ Άρείου, ή όποία 

προύκάλεσε την άνάμιξιν τώv i!ξω τijς Αiγύπτου επισκ6πων (πρβλ. Σωζομέ· 
νου, Έκκλ. 'Ιστορία, Ι. 15, 6 ).'Αλλ' ή έγκύκλιος Επιστολη του 'Αλεξανδρείας 
'Αλεξάνδρου, τfιν Οποίαν αύτΟς ούτος Ο Σωκράτης παρα.aέτει, λέγει τα &vτί

{}ετα. « eΗμείς μΕν τών κατ" Α"ίγυπτον Επισκόπων καl τdς Λιβύας, έγγiις έκατΟν 
" )·cι' • _cι ' ( ' "Α ' ' ' δ ' ' -) οντων, συνε ωοντες ανευεματισαμεν τον ρειον και τους σπα ους αυτου . 
Ο! δε περl Εύσέβιον παρεδέξαντο ( αlιτοvς) » (Σωκράτους, Έκκλ. Ίστορία, 
Ι. 6, .13 ). Κατd ταϋτα, ή σύγκλησις τiiς συνόδου τών Αίγυπτίων έπισκόπων 
καl ή ~π· αύτijς καταδίκη τοϋ Άρείου προηγή{}η τi'jς άναμίξεως τών i!ξω 
- Α" ' " ' ~ ' λ' ' " ' ξ ' 2 Εί της ιγυπτου επισκοπων, αυτη προκα εσασα την αναμι ιν ταυτην . ναι 

βεβαίως άπί{Jανον, δτι δια την κα{Jαίρεσιν αίρετικοϋ πρεσβυτέρου (του 
Άρε ίου) fjτo άνάγκη να συγκλη{)fί γενικfι σύνοδος τών έπισκ6πων τijς Α\· 
γύπτου και εtναι πι-θανόν, δτι ή άνάμιξις ξένων Επισκόπων ύπΕρ τοϋ 
καftαιρε{}έvτος Άρε ίου προύκάλεσε η) ν σύγκλησιν τοιαύτης συνόδου. • Αλλ" 
!να εlιοδο&fί ή έκδοχη αϋτη καl δικαιολογη{}fi ή διήγησις τοϋ Σωκράτους, 

πρέπει νd δεχίt'fi τις, πρώτον, δτι ή UπΟ του Σωκράτους παρατείtείσα έγκύ
κλιος τοϋ ~Αλεξανδρείας "Αλεξάνδρου είναι μεταγενεστέρα τfις ύπΟ τοϋ Θεο

δωρήτου διασω8είσης ( Έκκλ. Ίστορία, Ι. 4 ), δεύτερον, δτι ή διήγησις 
της ύπΟ τοίi Σωκράτους παρατε8είσης έγκυκλίου τοϋ ~Αλεξανδρείας 

5 

Αλε

ξάνδρου έν τi!) σημείψ τούτφ είναι άνακριβής, καl τρίτον, Οτι α'L ύπογραφαl 
τών πρεσβυτέρων καl διακόνων, τών καταδικασάντων άρχικώς τΟν ''Άρειον, 

ι G e p p e r t, αύτό&ι, σελ. 113. 'Ίδε κατωτέρω διόρ&ωσιν εtς Ι, 6, 37. 
2 Ε d u a r d S c h w a r t z, έν Nachricbten von der Gesellschaft der V\7is· 

senschaften zu G6ttingen, 1905, σελ. 290 κ.έξ. Η. G. Ο p ί t z, έν Zeitschrift 
fϋr neutestamentliche Wissenschaft, 1934, σελ. 146 κ.έξ. Η. L i e t z m a n η, 
Kirchengescbichte, τόμ. ΠΙ ( 1938 ), σελ. 97. 
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δ8:ν άνήκουσιν είς την μεταγενεστέραν ταύτην έγκύκλιον, είς τΟ τέλος τfjς 
ι: I ι: I I "λ1 ~ ")) (1 I _Q. 1 οποιας ευρισκονται σημερον, α ,, α, ισυεν πουεν μετεφερftησαν βραδύτε-

ρον είς αlιτήν 1 • 

Ι. 6, 36. « Συνανεμίγνυντο δ8: τοίς Άρειανίζουσι .Μελιτιανοί ». Οί Λiε
λι τιανοl δεν υπεστήριξαν τοU; ~ ΑρειαναUς κατ& η) ν έποχην ταύτην, &λλ& 

βραδύτερον μετa την Α' Ο!κουμενικην Σύνοδον ( 325 ). Ό Έπιφάνιος μάλιστα 
έδέχ-θη, Οτι ό <Μελίτιος κατήγγειλε τΟν 'Άρειον είς τΟν • Αλεξανδρείας "Αλέ
ξανδρον (Κατ α αίρέσεων, 68, 4 ). Ή Α' Οίκου μ. Σύνοδος μετεχειρίσ1'Jη τους 
ΜελιτιανσUς μετ' εύμενείας (τΟ σχετικΟν εγγραφον έν Σωκράτους, "Εκκλ. 

Ίστορίq, Ι. 9 καl Θεοδωρήτου, Έκκλ. Ίστορίq, Ι. 8 ). Δεν Μ έφέρετο οuτως 
αν οί Μελιτιανοl είχον ηδη σuμμαχήση μετ& των "Αρειαvών 2• 

Ι. 6, 37. «(Υ πΟ Πέτρου του επισκόπου ~Αλεξανδρείας, τοϋ Sπl Διο

κλητιανοϋ μαρτυρήσαντος ». "Ο ~Αλεξανδρείας Πέτρος, ώς &νωτέρω Η.έχ{)η 
(Ι. 5, 1 ), δδν έμαρτύρησεν έπl Διοκλητιανοu ( 284 · 306 ). Ένταϋι1α δ 
Σωκράτης παρεξήγησε χωρίον τοϋ κατα Άρειανών Άπολογητικοϋ τοίί Με

γάλου Ά·Ηανασίου. «Πέτρος παρ" ήμϊν πρΟ τοϋ διωγμοϋ γέγονεν έπίσκοπος 
'Αλεξανδρείας, έv δΕ τ<!J διωγμ<!J και έμαρτύρησεν » ( κεφ. 59). Ό Πέτρος 
~γινεν έπίσχοπο; 'Αλεξανδρείας προ τοu διωγμοu ( τψ 300 ), έμαρτύρησε δε 
έπι Γαλερίου ( 301. Εuσεβίου, Έκκλ. 'Ιστορία, 7, 32, 31 ). Τον διωγμον 
τοϋ Γαλερίου δύναταί τις βεβαίως να -Βεωρήση &; συνέχειαν τοϋ διωγμοϋ τοϋ 
ΔιοκλητιανοU καl έπομένως &μφοτέρους ώς έ'να καl τΟν αUτΟv διωγμόν. 

Τοϋτο Επραξεν ό lvi. • Α .aαvάσιος. ΔΕν δύναταί τις Ομως να ε"ίπιι Ο τι ό 

Πέτρος έμαρτύρησεν έπl τοϋ αύτοκρciτορος Διοκλητιανοϋ, ό όποίος πρΟ πεν
ταετίας εlχεν έγκαταλείψη τΟν {}ρόνον. ΊΌUτο Επραξεν ό Σωκράτης, παρεξη~ 

γών τΟν Μ. Ά.aανάσιον 8• 

Ι. 8, 31 και 32. «Πέντε δε μόνοι ou προσεδέξαντο (το σύμβολον τi'jς 
Νικαίας), τf}ς λέξεως τοϋ δμοουσίου έπιλαβόμενοι, Εύσέβιός τε ό Νικομη· 

1 Ο t t ο S e e c k, Gesc11ichte des ιτntergangs κτλ,, τόμ. 3ος, σελ. 389, 401, 
5:!5 καl 552. Κ. Μ ίi 11 e r, Kiι-clΊengesclJichte, τόμ. Ι. 1941, σελ. 400 καl 401. 
Β. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ, Έκκλ. "Ιστορία, 1948, σελ. 157 κ.εξ. Αί περί ών ό λόγος ύπο· 
γραφαί ύπάρχουσιν εν τU -&έσει ταύττι εν τοίς χειρογράφοις των έργων τοϋ Μεγά· 
λου • Α-&ανασίου καi παρΟ. τφ Γελα.,-ίφ ( Έκκλ. 'Ιστορία, Π. 3, 21) λείπουσι δέ όλο· 
τελώς παρΟ. τφ Σωκράτει. 

2 Valesius, παρΟ. Migne, αύτό&ι, στήλη 51 και παρΟ. Hussey, αύτό-&ι, σελ. 17. 
Η e r z ο g- Η a u c k, Realencyklopfίdie fίir protestant. Tbeologie und Kirche, 
τόμ. 2ος, 1897, σελ. 7 καl 20, τόμ. 12ος, 1903, σελ. 561. 

8 G e p ρ e r t, αίιτόtl-ι, σελ. 114. 
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δείας καl Θέογνις ό Νικαίας, Μάριος Χαλκηδόνος, Θεωνdς Μαρμαρικijς, 

Σεκοϋνδος Πτολεμαtδος ... (δ Μέγας Κωνσταντίνος) τους περι Εuσέβιον και 
Θέογνιν είς Εξορίαν άπέστειλεν ». Οί μνημονευ&έντες πέντε Επίσκοποι μετέ· 

σχο\' μΕν τijς Εν Νικαίg Α' Οίκουμενικfις Συνόδου, ήρνήι'}ησαν δμως να 

δεχΊΊώσι τΟ σύμβολον αUτijς Οχι Ολοι, ώς λέγει ό Σωκράτης, ά/J,ά μόνον δύο 

έξ .αύτών, ό Θεωνdς και ό Σεκοϋνδος, &μφότεροι Επίσκοποι τf}ς Αίyύπτου. 
Οί ϋ.Λλοι Εδέχ{}ησαν τΟ σύμβολον τfjς Νικαίας καl τοVς Εν τέλει αύτοϋ 

προσαρτισ{}έηας άνα{}εματισμοVς τών κυριωτέρων άρειανικών φράσεων. co 

Νικομηδείας Εύσέβιος καl ό Νικαίας Θέογνις δΕν ΕδέχιΊησαν τΟν προσωπι

κΟν άνα{}εματισμΟν τοϋ • Αρείοu. Είς Εξορίαν Επίσης Εστάλησαν Οχι Ολοι 

{ καl oL Πέντε), άλλα μόνον οί τέσσαρες. 0-δτοι δε δΕν Εξωρίσι3ησαν όμοϋ 
καl δια η)ν αύη)ν αίτίαν. Κατ" άρχ&ς Εστάλησαν είς Εξορίαν οί δύο Επίσκο

ποι τi'jς Α!γύπτου, ώς μη δεχ1'Jέντες το σύμβολον τfiς Νικαίας, μετ α τρείς δε 
μfjνας Εστάλησαν ό Εύσέβιος καl ό Θέογνις, Οχι τόσον, διότι δΕν SδέχιΊησαν 

τΟν προσωπικΟν &ναι'}εματισμΟν τοU ~Α ρε ίου, &λλ" ~νεκα προσ{}έτων &φορμών. 

Ταϋτα στηρίζονται Επl τών 8nομένων ίστορικών πηγών. 1\iεγάλου • Α{}ανα

σίου, Περl τijς έν Νικαίg συνόδου, 3, 2. Σωκράτους, Έκκλ. (Ιστορία, Ι. 9, 4' 

14, 3 καl 7. Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, Ι, 21, 4. Θεοδωρήτου, Έκκλ. Ίστο· 
ρία, Ι. 7, 15' 20, 8 και έξijς. Φιλοστοργίου, Έκκλ. 'Ιστορία, Ι. 9 και 10 1

. 

Ι. 9, 15. «Τον αίρεσιάρχην Μελίτιον ». Ό Λυκοπόλεως τi'jς ΑΙγύπτου 
Μελίτιος δεν .Υμο &ρχηγΟς αίρέσεως, &λλ& σχίσματος ( &ρχCtς τfις 4ης 8κατον

ταετηρίδος ). Οί τελευταίοι καl άσ{}ενείς κυματισμοl της μεγάλης μοντανι· 

στικfjς κινήσεως. Έπεζήτουν τΟ μαρτύριον και fισαν αUστηροl άπέναντι τώv 

κατα τοiις διωγμοiις έκπεσόντων χριστιανών. ~ο Μελίτιος προέβη καl είς 

παρ~ Ενορίαν χειροτονίας πρεσβυτέρων έν Αίγύπτφ. Ταϋτα στηρίζονται Επt 
τών έπομένων μαρτυριών. ~Επιφανίου, Κατα αίρέσεων, κεφ. 68. "Επιστολαl 

τοϋ 'Αλεξανδρείας Πέτρου προς τους Άλεξανδρείς καl Έπιστολαι Α!γυπτίων 

έπισκόπων προς τον Μελίτιον ( Migne, τόμοι 10 και 18 ). 'Αλεξανδρείας 

Πέτρου, Κανόνες, 9, 11 και 12 '· 

Ι. 9, 30. ΈνταU{)α κείται έπιστολΊΊ το-U ΙVΙεγάλου Κωνσταντίνου πρΟς 

1 Valesius, παρΟ. Migne, αύτό-&ι, στήλη 68 και παρ(l Husse:γ, αύτόitι, σελ. 
29 κ.έξ. Η e r z ο g- Η a u c k, α\ιτό-&ι, 2, 15. Α d. L i c h t e η s t e i η, Eusebius 
von Nikomedien, 1903, σελ. 11 κ.έξ. 

2 Valesius, παρΟ. Migne, αύτό-&ι, στ{Ίλη 83 κ.έξ. καί παριi Hussey, αύτό-&ι, 

σελ. 40, Η e r z ο g- Η a u c k, αiJτό-&ι, τόμ. 12, σελ. 558 κ.έξ. Ι<'. Κ e t t 1 e r, Der 
melitianische Streit in Aegypten, εν Zeitschrift f. d. neutestam. V/issenschaft, 
1936, σελ. 155 κ.έξ., έν-&α καl ή καλλιτέρα εκδοσις των μνημονευ-&εισών επιστολών. 
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τοVς έπισκόπους καl λαούς, όρίζουσα, ίνα οί 'Αρειανο'ί όνομάζωνται Πορφυ
ριανοί, t}τοι ίσάξιοι τών όπαδώv τοϋ νεοπλατωνικού χριστιανομάχου συγγρα~ 

φέως Πορφυρίου ( t περl το 303 ), ορίζουσα προς τούτοις, tνα αί συγγρα
φαl τοϋ 'Α ρε ίου καώ σι καl ό εχωv τοιαύτην συγγραφην τιμωρi}ται δι& 

ilανάτου. 'Ήδη ό 'Ερρίκος Valesius ( 1668) δρilώς fiσilάνilη, δτι ή eπιστολη 
αϋτη χρονολογικώς δΕν εUρίσκεται είς τΟ κατάλληλον μέρος. Παρετήρησεν, 
δτι η προηγουμένη και ή έπομένη έπιστολi] τοίί αύτοϋ αύτοκράτορος άναφέ~ 
ρονται ε!ς την Α' Ο!κουμενικ'/]ν Σύνοδον ( 325 ), ενφ ή περl ή ς δ λόγος επι
στολη οlιδεμίαν μνείαν κάμει αύτi]ς. 'Επρότεινε να τε8ij μετ& τi)ν έπομένην 
eπιστολην καl λάβn οΊΊτω τ'/]ν τρίτην ι'Jέσιν. Ό Otto Seeck ( τφ 1896) [σχυ
ρίσ{}η, Οτι fι έπιστολη αϋτη ε!ναι vό{}ος; ώς μη άρμόζουσα εΊς τΟ πνεϋμα 
τΟϋ Μ. Κωνσταιιτίνου, ώς μη Εφαρμοσ8είσά ποτε καt ώς μfι άναφερομένη 
έν τοίς &ρχαιοτέροις συγγράμμασι τοϋ Μεγάλου Άilανασίου.' Αλλ' ό Eduard 
Schwartz ( τφ 1904) ΕΚ Παρισινοϋ κώδικος eδημοσίευσε σημειώματα, 
τ& Οποία Εκειντο Εν άρχfi τijς περt ής δ λόγος Επιστολης τοίί Μ. Κωνσταν· 
τίνου καt Clλλης τινΟς Επιστολfjς αlιτοU, άπευίtυνομένης πρΟς τΟν "'Αρειον καt 

' 'Α ' (Μ 'Α" ' Τ' ο ' - ' Ν ' 'δ ο .α' τους ρειανους . υανασιου, α υπο της εν , ικαιg συνο ου ορισuεντα, 
κεφ. 40. Γελασίου, Έκκλ. 'Ιστορία, Πι 19. Πρβλ. Έπιφανίου, Κατ& αiρέ
σεων, κεφ. 69, Σωκράτους, Έκκλ. Ίστορίαν, ι 9, 64 καl Σωζομένου, 'Εκκλ. 
elστορίαν, Ι. 21, 4 ). Έκ τώv σημειωμάτων τούτων Εγινε γνωστόν, δτι &μφό
τεραι αί Επιστολαl αΏται διd τών μαγιστριανών Συγκ/1ητίου και Γαυδεντίου 
ΕκομίσΗησαν εΊς Αϊγυπτον, Οτε Επαρχος αϋτfjς ήτο δ Πατέριος, και &νεγνώ
σ&ησαν Εν τψ παλατίφ τοϋ Επάρχου. Οϋτως Οχι μόνον fπιστοποιή{}η ή γνη
σιότης τflς Επιστολijς, περι τijς όποίας πραγματευόμείtα, &λλ3 Εκ τοίί χρόνου 
τi'jς εξουσίας τοϋ επάρχου ώρίσι'Jη καl ό χρόνος τi'jς συγγραφi'jς αύτi'jς ( 333 
η τέλη τοίί 332 ). ~Εγράφη, έπομένως όκτω Ετη μετ& την Εν Νικαί~ Α' ΟΊ
κουμενικfιν Σύνοδον και τ&ς σχετικCtς πρΟς τfιν σύνοδον ταύτην fπιστολ&ς 
τοϋ Μ. Κωνσταντίνου. Χρονολογικώς πρέπει ν& τε-&iί πολiJ βραδύτερον, μετ& 
την σύνοδον τi'jς Άντιοχείας ( 330 ), την καταδικάσασαν τον 'Α ντιοχείας 
Εύστάθιον, δτε fξεδό{}η τΟ κατ& τών αίρετικών διάταγμα τοίί Μ. Κωνσταν
τίνου ( Εύσεβίου, Βίος τοu Μ. Κωνσταντίνου, Πι 63 καl 64. Σωζομένου, 
•Ε ' or ' ΙΙ 32) 'Α" ' ' ' δ ' ξ - "' ' ο • • ' ΚΚΛ. στορια, . . ΛΙ\α κατ α την ιατα ι ν της υΑης, την ο ποιαν ετη-

ρησεν ό Σωκράτης, ή fπιστολfι αϋτη δύναται μεν ν& &φε-&ij εΊς την -&έσιν, 
εtς τfιν όποίαν εύρίσκεται, πάντως δμως πρέπει να τεftfi ώς τρίτη είς τfιν 
σειρ&ν τών Επιστολών τοίί Μ. Κωνσταντίνου 1• 

1 Valesius, παρά Mjgne, αύτό{}ι, στήλη 87 κ.έξ. καi παρά Hussey, αύτό-&ι, 
σελ. 41 κ.έξ. S e e c k, έν Zeitschrift f. Kirchengeschichte, 1896, σελ. 48 κέξ. 
S c h w a r t z, αUτ. 1901, σελ. 393 κ.έξ. 

'ΙστορικαL δωρ<&ώσεις εtς τiιν 'Εκκλησιαστικήν Ίστορίαν 1'Ού Σωκράτους 63 

Ι. 9, 46. 3 Ενταϋ{}α κείται fπιστολfι τοϋ l\1εγάλου Κωνσταντίνου πρΟς 

τΟν Καισαρείας τfjς Παλαιστίνης Εύσέβιον, ούσα Εγκύκλιος πρΟς δλους τοVς 

μητροπολίτας. Δι' αύτi'jς δίδεται εντολή, 1να δι& κυβερνητικών χρημάτων 

έπιδιορ{}ω{}ώσιν η fπαυξη{}ώσιν οι zριστιανικοι ναοl η εξ ύπ~ άρχijς κατα· 

σκευασ1Jώσι νέοι τοιοϋτοι. rH έπιστολη αϋτη χρονολογικώς δεν εύρίσκεται 

Επίσης είς τΟ άρμόζον μέρος. ~ο Σωκράτης παρέ/.αβεν αύτην έκ τοίί Ε-Uσε

βίου (Βίος τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, Π. 46 ), ό όποίος είχε τοποι'Jετήσει την 

eπιστολην δρilώς μετa την ήτταν τοϋ Λικινίου ( 323 η 324) καl προ τi'jς έν 

Ν ικαίι;ι 0\κουμενικi'jς Συνόδου ( 325 ). Ό Σωκράτης eτοποilέτησεν α{ηi]ν 
μετ& τfιν σύνοδον ταύτην. "Ένεκα της ύπ~ αύτοϋ τηρη3είσης &λλοίας διατά· 

ξεως έν γένει τοϋ ίστορικοϋ ύλικοϋ, δεν δύναταί τις να dνεύρη κατάλληλον 

μέρος ϊνα τοπο{}ετήσn την fπιστολην Εν τfi ~Εκκλ. "Ιστορί~ αύτοϋ. "Ως και 

εκ τών εν τfi προηγουμένη διορitώσει λεχ{}έντων καταφαίνεται, δ Σωκράτης 

μετ& τΎιν Α' Οίκουμ. Σύνοδον, Εξ &φορμijς τών σχετικών πρΟς αίιτfιν Επι

στολών τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, παρέfl-εσε καl Clλλας Επιστολ&ς αύτοϋ &σχέτους 

πρΟς α1Jτήν, μfι τηρήσας μάλιστα τfιν χρονολογικfιν σειρ&ν αύτών 1• 

Ι. 13, 12. «τα όνόματα τών εν Ν ικαί~ συνελ{}όντων Επισκόπων ... 
•Αρποκρατίων Κύνων καl λοιπών ... Καl ό χρόνος δε τfjς συνόδου ώς Εν 

παρασημειώσεσιν εϋρομεν, ύπατείας Παυλίνου καl ~Ιουλιανοϋ, τfi είκάδι τoii 

l\ιfαtου μηνός». 'ΎπΟ τοϋ Σωκράτους ώς μετασχcbv της Α' Οίκου μ. Συνόδου 

&ναφέρεται ··Αρποκρατίων « Κυνών )> βεβαίως καl 5χι « Κύνων ». ~Αλλ" ό 

"Αρποκρατίων δεν ήτο Επίσκοπος Κυνών, &λλ~ ~ Αλφοκράνων. "Ο έν τοίς 

καταλόγοις τών μελών τfjς συνόδου ταύτης μετ& τΟν eΑρποκρατίωνα μνημο· 

νευόμενος ~Αδαμάντιος fiτo Επίσκοπος Κυνών. ~Εκ παραδρομijς τοίί Σωκρά

τους η τοϋ κώδικος, τΟν όποίον έχρησιμοποίει, παρελείφ{)η ή fπισκοπη τοϋ 

πρώτου καl τΟ Ονομα τοϋ δευτέρου καί οϋτως ό c Αρποκρατίων συνεδέiJη 

μετ& ξένης Επισκοπijς. co Σωκράτης ώς ήμερομηνίαν τijς συγκλήσεως τijς 

Α' 0\κουμ. Συνόδου ( 325) δέχεται « τfi ε!κάδι τοϋ Μαtου μηνός». 'Άλλοι 
άναφέρουσι «πρΟ ι γ' Καλανδών ~Ιουλίων», r}τοι 19 "Ιουνίου. 'Ήδη ό cΕρρί· 
κος Valesius ( 1668) ϊσχυρίσΒη, δτι ό Σωκράτης είχεν eνόJπιον αiJτοϋ 

εσφαλμένοΥ κείμενον, εν τ ψ όποίφ &ντι « Καλανδών "Ιουλίων» εκει το « Κα· 
λανδών ~Ιουνίων» Οπερ ίσοδυναμεί πρΟς τfιν 20 Μαtου. Τα αυτα Επανέλαβε 
καl ό 'Αντώνιος Pagi ( 1689 ). Ό Σωκράτης πληροφορεί ήμάς, δτι την 
ύπ~ α1Jτοϋ παρεχομένην 1]μερομηνίαν εύρεν «Εν παρασημειώσεσιν ». co 
Edouard Schwartz ( 1904) eδημοσίευσε πολλaς τοιαύτας σημειώσεις eξ 

Εντύπων και Εκ χειρογράφων, εξ έλληνικών πρωτοτύπων και Εκ λατινικίίη• καl 

συριακών μεταφράσεων. Τών σημειώσεων τούτων αί μ8ν &ναφέρονται είς τΟ 

ι Valesius, παρά Migne, αύτό-&ι., στήλη 93 καί παρά Hussey, αύτόfi-ι, σελ. 46. 
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σύμβολον της Νικαίας, αί δS είς τοVς κανόνας αύτης:Όλαι δμως Εχουσι « πρΟ 
ι γ' Καλανδών Ίουλίων ». Μόνον μία συριακfι μετάφρασις Εχει ι γ' Καλανδών 

Ίουν. 'Ιουλίων». Πρόκειται προφανώς περl Ι.ά&ους διορ&ω&έντος. Ή 

καιΨ έαυτfιν πι-&ανfι είκασία τοϋ Valesίus, δτι ό Σωκράτης Ενώπιον αύτοϋ 

είχεν Εσφαλμέvον κείμενον, κα-θίσταται οϋτω πι-θαvωτάτη. cσ Σωκράτης μετέ~ 

δωκεν ε\ς ήμiίς εσφαλμένως η'Jν ήμερομηνίαν τfjς συγκλήσεως τfjς Α' 0\κουμ. 

Συνόδου, συχνα dπαντώσαν μετ& τοίi συμβόλου καl τών κανόνων αίJτΥjς. Δεν 

πρέπει ο.Οτος να {}εωρηται ώς Ciλλη πηγή, παρέχουσα Clλλην, διάφορον ήμερο

μηνίαν. ΠρΟ της καταστάσεως ταύτης τών πραγμάτων οί ίστορικοl σήμερον 

άποφεύγουσι να όρίσωσιν άκριβώς την Εvαρξιν της Α' Οίκουμ. Συνόδου και 

&ορίστως άναφέρουσι ν, Ο τι αϋτη είργάσ{}η άπΟ Μαtου μέχρι Ίουλίου 1• 

Ι. 17, 7. « cH δΕ τοϋ βασιλέως μήτηρ οίκον μSν εύκη1ριον Εν τφ τοϋ 
μνήματος τόπφ πολυτελfj κατεσκεύασεν, elερουσαλήμ τε νέαν έπωνόμασεν, 

άντιπρόσωπον τη παλαι(ϊ Εκείνη καl καταλε]ι.ειμμένη ποιήσασα ». eo Σωκράτης 
παρέλαβε ταϋτα εκ τοϋ Εiισεβίου (Βίος τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, ΠΙ. 33 ), 
άλλα παρενόησε τα λεγόμενα αύτοϋ, τα Οποία Εχουσιν ώς έξfjς. « Καl δη 

' ~ • ' ' ' e ' 'ζ 'Ι )' ο κατ αυτο το σωτηριον μαρτυριον η νεα κατεσκευα ετο ερουσα ,η μ, αντι-

πρόσωπος τη πάλαι βοωμένη, η μετα την κυριοκτόνον μιαιοφονίαν, Ερημίας 
έπ' 8σχατα περιτραπείσα, δίκην Ετισε δυσσεβc'Ον οίκητόρων ». ΔΕν ώνομάσ-θη 
ό έπl τοϋ τάφου τοϋ Χριστού ναΟς νέα ιlερουσαλήμ, ώς Εξέλαβεν ό Σωκρά

της, άλλα πρόκειται περl τfiς δια τοϋ :Μ. Κωνσταντίνου τρόπον τινα Εκπλη

ρώσεως τfjς προφητείας τfjς 'Αποκαλύψεως ( 21, 2 και 10 ), κατa τi}ν οποίαν 
Εξ οϋρανοϋ μέλλει να κατέλ-θη ή « καινη (Ιερουσαλήμ». Τοϋτο καταφαίνεται 
Εξ ϋ.λλων φράσεων τοϋ κεφαλαίου έκείνου τοϋ Εϋσεβίου. «Τάχα που ταύτην 

οfϊσαν την δια προφητικών -θεσπισμάτων κεκηρυγμένην και vηv καl νέαν 
cΙερουσαλήμ, fjς πέρι μακροl λόγοι μυρία δι' Svftέoυ πνεύματος -θεσπίζοντες 

άνυμνοϋσιν ». ΠρΟς τούτοις ό Επl τοϋ τάφου τοϋ Χριστοϋ ναΟς ( τfjς Άνα
στάσεως) δΕν Εκτίσ{)η ύπΟ της cΕλένης, ώς φρονεί ό Σωκράτης, άλλ' Vπό 

τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου. cH μήτηρ αύτοϋ <Ελένη Εκτισε ναΟν έν Βη

&λεiομ καl επι τοϋ "Ορους τών 'Ελαιών ( Εύσεβίου, αυτ. ΠΙ. 42 καl 43. 
Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, Π. 2, 1) '. 

1 Valesius, παρδ. M1gne, αUτό{}ι, στήλη 108 καί 109 καί παρδ. Hussey, αύ
τό-&ι, σελ. 54 καί 55. Ρ a g i, Critica historicochronologica in Annales Baronii, 
anno 325, Ν ο 3. Η u s s e y, αύτό-&ι, σελ. 54. S c h w a r t z, αύτό{}ι, 1904, σελ. 395 
κ.έξ. Opitz, αύτό{}ι, σελ. 154, σημ. 119. Gelzer, Hilgenfeld, Cuntz, 
Patrum Nίcaenorum Nomina, σελ. XLVIII. S c h w a r t z, Uber die Bischoflisten 
der Synoden von Chalkedon, Nίcaea und Konstantinopel, 1937, σελ. 63. 

2 Valesius, παρδ. Migne, αύτό-&ι, στήλη 119, και παρd Hussey, αύτό{}ι, σελ. 
64 καί 65. Η u s s e y, Sozomeni Ecclesiastica Historia, τόμ. ΠΙ. 1860, σελ. 
33 κ.έξ. 

1- 10. 1956 
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Ι. 17, 13. «Κα\ το σώμα αiιτijς ( τfjς μητρος τοϋ Μ. Κωνσταντίνου 

'Ελένης) ε\ς τi}ν βασιλεύουσαν νέαν Ρώμην διακοJλι&εν εν τοίς βασιλικοίς 

μνήμασι &πετέ&η ». Ό Σωκράτης παρέλαβε ταϋτα §κ τοϋ Ε1Jσεβίου (Βίος 

Μ. Κωνσταντίνου, ΠΙ. 47 ), &λλ&. παρενόησε τι\ λεγόμενα α1Jτojj, προσ&έσας 

η)ν φράσιν « νέαν Ρώμην ». ~ο Εϋσέβιος, λέγων « βασιλεύουσαν πόλιν», -δSν 
' ' ' ' Ρ ' ( ' Κ ' λ ) ολλ' ' 1 ' Ρ ' ενοει την νεαν ωμην την ωνσταντινουπο ι ν , -α α την πα ,αιαν · ω μην. 
Την ΚωνσταντιVούπολιν ό Εύσέβιος όνομάζει « τfjς βασιλέως πόλεως» η 

«ή βασιλέως §πώνυμος πόλις» ( &μφότερα, αυτό&ι, §ν ΠΙ. 54). Το ε τος τοϋ 
_{}ανάτου τfiς •Ελένης δΕν είναι άκριβώς γνωσ:τόν. Θεωρείται πι-θ-ανόν, Ο.τι 

&πέ~ανε μεταξiι τών §τών 327 καl 330. Βραδύτερον δ l\1. Κωνσταντίνος 
μετέφερε τα όστα της μητρΟς αύτοϋ έκ Ρώμης είς την ΚωνσταντινούποJ~ιν 

(Νικηφόρου Καλλίστου, Έκκλ. 'Ιστορία, 8, 30) 1• 

Ι. 18, 4. <<'Εκείνους ( Σαρμάτας καl Γότ&ους) τε εκπεπληγμένους τό) 

παραλόγφ τijς -( VπΟ τοϋ Μ. Κωνσταντίνου) ήττης πιστεϋσαι τότε ~ρώτον τii 
χριστιανικΌ &ρησκείι;ι ». Ό Σωζόμενος διορ&οί τον Σωκράτην, Ισχυριζόμε

νος, δτι ό χριστιανισμΟς τών Γότ-θων καl dλλων βαρβάρων λαών δSν t]ρχισε 

·-πρώτην φορ&ν Επl τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου,_-άλλ& προηγουμένως, άπΟ τοϋ 

α1Jτοκράτορος Γαλλιηνοϋ ( 260 · 268) καl τών διαδόχων αvτοϋ ( Έκκλ, Ίστο· 
ρια, Π. 6, 1- 2 ). <Q οϋσιαστικώτερος 8κχριστιανισμ0ς τών Γότ{}ων VπΟ τοϋ 
Ούλφίλα έΠίσης δSν 1]ρχισεν Sπl τοίί Μ. Κωνσταντίνου, άλλα βαδύτερον Επl 

τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίου ( 337- 361) '· 

Ι. 19, 12. « Φρουμέντιος δiο καταλαβοον την • Αλεξάνδρειαν, τό) sπισκόπφ 
Ά{}ανασίφ τότε νεωστl τfjς Επισκοπfίς άξιω-θέντι, ύπαναφέρει τΟ πράγμα">>. 

"Οτε δ Φρουμέντιος μετέβη ε\ς ο Αλεξάνδρειαν καl sχειροτονήδη sπίσκοπος 

Άβησσυνίας ύπΟ τοϋ Μεγάλου ~Α-&ανασίου, Όύτος δΕν είχε καταλάβει τΟν 

{)-ρόνον τfiς 'Αλεξανδρείας νεωστί. Ύ πολογίζεται, δ τι είχε παρέλ-θει τοlιλάχι· 

στον δεκαετία, 1\τοι περl το 341. ο Ακριβέστερον προ τοίί 340 (η 339 ), ii 
μετa το 346 (η περl το 346) '· 

Ι. 20, 1 -19. Ό Σωκράτης πραγματεύεται sνταϋ~α περl τοϋ εκχριστια· 

1 Baronius καί Valesius, παριl Hussey, Socratis Eccl. Historia, 1853, τόμ. 
3, σελ. 65 κ.έξ. Ι ν a r Η e i k e 1, έν τfi ύπ" αύτοϋ έκδόσει τής τοϋ Εύσεβίου Βιο

γραφίας τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, 1902, σελ. 287, στήλη δευτέρα έν τέλει. 
2 Hussey, αfιτό{}ι, σελ. 67. Herzog-Hauck, αύτόftοι, τόμ. 6, 1899, 

σελ. 772 κ.έξ. 
s Valesius, παρd Hussey, αύτόο&ι, σελ. 70 κ.έξ. Η e r z ο g- Η a. u c k, 

αύτό{}ι, τόμ. 1, 1896, σελ. 85. G. K.r ϋ g_e r, Kiι-chengeschichte, τόμ. Ι, 1923, 
σελ. 224. ]. Kirsch, Kirchengeschicb,te, τόμ. -Ι, 1930, σελ. 434. 
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νισμοϋ τών ~Ιβήρων τοϋ Εύξείνου Πόντου, παραλαβι:Ον αύτ& έκ τfiς sΕκκλ. 

'Ιστορίας τοϋ Ρουφίνου {Χ. 11 ). Α! σπουδαιότεραι παρεξηγήσεις τοϋ 

Σωκράτους είναι α'L έπόμεναι τρείς, ών ή δευτέρα "ίσως δΕν είναι παρεξήγη

σις, ά/,λ& φυσικη έξήγησις fιπερφυσικοϋ φαινομένου. ·ο Ρουφίνος δ6ν δέχε

ται, Οτι πρΟς τfιν χριστιανfιν αί.χμάλωτον !}χ-θη νοσών ό παίς τοϋ Βασιλέως 

τών Ίβήρων, ΙΊ.λλ' άλλος τις ( Historia Ecclesiastica, ~κδοσις Mommsen, 
σελ. 97 4 ). ΔΕν άναφέρει, δ τι κατ& τΟ κυνήγιον κατέλαβε τΟν βασιλέα Εν τc'ρ 

δάσει ομίχλη, ΙΊ.λλ' uπερφυσικον σκότος ( αuτόιtι, σελ. 975 ). Ό βασιλεvς δ8ν 
fjτo « Εμφρων » διιi την &νέγερσιν τοϋ κίονος, άλλ~ Εμφροντις ( « anxius », 

αuτ., σελ. 976 ). Ό Σωκράτης εν συνεχείg (Ι. 20, 20) προσl!έτει τa έπόμενα. 
« 'Ός ( Βακούριος) πρότερον μ8ν fjν βασιλίσκος Ίβήρων, ϋστερον δ8 Ρωμαίοις 
προσελ&ών, ταξίαρχος τοϋ έν Παλαιστίνη στρατιωτικοϋ κατέστη, καl μετd 

ταϋτα στρατηλατών, τΟν κατα Μαξίμου τοϋ τυράννου πόλεμον τψ βασιλεί 
Θεοδοσίφ συνηγωνίσατο ». Ό Σωκράτης ύπέπεσεν ενταϋl!α ε!ς δύο λά/Jη. Ό 
Ρουφίνος λέγει, δτι ό Βακούριος κατέστη « Palestini limitis dux » ( αύτ., 

σελ. 976 ), !]τοι ήγεμmν ε!ς τa σύνορα τi'jς Παλαιστίνης. Ό Σωκράτης ΙΊ.ντι 

limitis ΙΊ.νέγνωσε militis ( στρατιωτικοϋ ). Ό Βακούριος εβοήl!ησε τον Μέγαv 
Θεοδόσιον Οχι είς τΟν κατ& τoii Μαξίμου, άλλd τοϋ Εύγενίου πόλεμον (Ρου· 
φίνου, αuτόl!ι, ΧΙ .. 33, 15, i!κδοσις Mommsen, σελ. 1038. Ζώσιμος, 4, 58) 1• 

Ι. 22. Περl τοϋ Μανιχα"ίσμοϋ. Τ& περl αύτοii λεγόμενα ό Σωκράτης, 

ώς ό Ίδιος όμολογεί ( 22, 13 ), παρέλαβεν εκ τοϋ διαλόγου τοϋ Επισκόπου 
Κασχάρων τrjς ~ίεσοποταμίας ~ Αρχελάου μετ& τοϋ ίδρυτοϋ τfjς αίρέσεως ταύτης 

Μανιχαίου ( Μάνητος ). Ό διάλογος ε[ ναι φανταστικος και συγγραφε1!ς αuτοϋ 
είναι ό Ήγεμόνιος πι-θανώς Εν Συρίg, πρΟ τώv μέσων της 4ης έκατονταετη· 

ρίδος. Παραλλαγαι &παντώσι παρ' Έπιφανίφ (Κατ& α!ρέσεων, κεφ. 66 ). 
ΕΙχεν Επικρατήσει ή γνώμη, δ τι αί ύπΟ τοϋ ~Η γεμονίου παρεχόμενα ι ( κεφ. 
51 κ.έξ. ) και ύπο τοϋ Σωκράτους επαναλαμβανόμεναι περι τοϋ Μάνητας 

πληροφορίαι ήσαν μυθώδεις, καl δτι ύπ~ αύτ&ς κρύπτονται Ελάχιστα στοιχεία 

της πραγματικης ίστορίας τοϋ Μάνητας. ~Αλλ& κατ& νεωτέραν γνώμη ν VπΟ 
τ&ς πληροφορίας ταύτας κρύπτονται ίστορικδ. στοιχεία Οχι τοϋ βίου τοϋ 

Μάνητος, ΙΊ.λλα τi'jς μεταφορiiς τών συγγραμμάτων αuτοϋ διa τi'jς Άραβίας 

είς τfιν Α'ίγυπτον καl τΎjς Εκεί μεταφράσεως αύτών είς τΟ κοπτικόν. Td πρό· 
σωπα Σκυ-θιανΟς καl Τερέβιν-θος σχετίζονται μΕ τfιν μεταφορdν ταύτην καl 
μετάφρασιν. Ό Μανιχαίος ίεραπόστολος Ίσως δι& τοϋ γάμου μετ& της 

Αίγυπτίας ~λαβε τΟ δικαίωμα να Εγκαταστα{}η Sv Αίγύπτφ 2• 

1 Valesius, παρCt Migne, αVτό&ι, στήλη 133 κ.έξ. καί. παρό. Hussey, αύτό&ι., 
τόμ. 11. σελ. 122, σημ. και τόμ. III. σελ. 75, G e p p e r t, αύτό~ι., σελ. 116. 

2 Κ. Kessler, Mani, τόμ. Ι. 1889, σελ.14 κ.έξ. Ό αVτός; έν Herzog-
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Ι. 24,. 5- καi. Εξης. « Τότε δ8 Sν Ά ντιοχείg δεινη στάσις έπl τfi αύτοίί 

( τοϋ Ε1ιστα{Ηου) κα-ftα.ιQέσει γεγένηται' καl μετα ταϋτα πολλάκις περl έκλο~ 
γfjς έπισκόπου τοσοίίτος Sξήψδ_η πυρσός, ώς μικροϋ δεησαι τfιν πάσαν &να· 

τραπηναι πόλινj ε'tς δύο τμήματα διαιρε.--θέντος τοϋ λασt; τών μ8ν Εύσέβιον 

τΟν Παμφίλου έκ τfjς Εν ·Παλαιστίνη Καισαρείας. μεταφέρει ν φιλονεικούντων 

Sπl τi)ν ~Α ντιόχειαν ... Έφεξης ο.Ον Sπl ετη όκτι:Ο λέγεται τΟν εν ~Α ντιοχείg 

ftρpvoν της Εκκλησίας σχολάσαι ». Ώς ό Σωκράτης έκ-θέτεt τα πράγματα, 

νομίζει τις, δτι μετ& τfιν κα-8αίρεσιν τοίί 'Αντιοχείας Εlισεβίου ( πρό τοίί 
330) 8προτd-8η ή ύποψηφιότης τοϋ Καισαρείας Εύσεβίου, Svφ εlναι γνω· 

στόν, δτι έμεσολάβησαν είς η δύο Επίσκοποι 'Αντιοχείας ( ό Τύρου Παυλίνας; 
και ό ΕVλdλιος), ot όποίοι δμως όλίγον χρόνον παρέμεναν. 'Εν πάση περι· 
πτώσει, δΕν είναι άλη8ές, Ο τι άρνη-θέντος τοϋ Εύσεβίου την ύποψηφιότητα 

αύτοϋ, ό ΕπισκοπικΟς -θρόνος τfiς ~Αντιοχείας εμεινε κενΟς Sπl δκτω Ετη (λείπει 

εκ τi'jς Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορίας, ΙΙ. 19 ). Ό μνημονευΙJεις ΕΙ,λάλιος &πέ· 
f}ανε τψ 332, ό διαδεχδεlς αύτΟν ( άντl τού Ε-Uσεβίου) Εύφρόνιος άπέ-θανε 
τij) 333 και δ διαδεχl!εις τοϋτον Φλάκιλλος &πέl!ανε περι το 341'. 

Ι. 25. Περl τi'jς εκ τi'jς εξορίας ΙΊ.νακλήσεως τοϋ 'Αρείου. Ό Hussey 
( 1853) εψεξε τΟν Σωκράτην, διότι Sνταίίftα έτοπο-θέτησε τ't)ν άνάκλησιν τοίί 

Άρείου, εvφ προηγουμένως (Ι. 14) διηγή/Jη τijν ΕΚ τi'jς εξορίας ΙΊ.νάκλησιν 

τοϋ Νικομηδείας Εύσεβίου καl τοϋ Νικαίάς Θεόγνιδος. Μήπως πρώτον &νε· 

κλή&ησαν οί δύο αδτοι έπίσκοποι καl ~πει τα ό 'Άρειος; Τοϋτο δέχονται Lστο· 
ρικοί τινες. 'Αλλ" Sπιστολfι τών μνημονευθέντων δύο Επισκόπων βεβαιοί τΟ 

άντίftετον. «"Άτοπον δέ, τοϋ δοκοϋντος είναι ύπευθύνου &νακεκλημένου καl 

άπολογησαμένου, έφ" οίς διεβάλλετο, ήμάς σιωπάν, κα-θ' έαυτών διδόντας τΟ" 

~λεγχον ». (Σωκράτους, Έκκλ. 'Ιστορία, Ι. 14, 6 ). Ή γνησιότης τi'jς επιστο· 

λi'jς ταύτης αηοτε προσεβάλ),ετο, &λλa σήμερον Ι!εωρείται εξησφαλισμένη. 

~Αλλ&. καl ό Σωκράτης Εκ τΎjς μνημονευ&είσης fπιστολης, την όποίαv αύτΟς 

παρα{)έτει, έγνώριζε τfιν έκδοχ't)ν ταύτην και Sδέχετο αύτήν. «'Άρειος πρΟ 

τούτων ( τών δύο επισκόπων} φαίνεται ΙΊ.νακληl!εις » ( 14, 7 ). Το σφάλμα, 

Hauck, αύτό~ι, τόμ. 12, 1903, σελ. 193 κ.έξ. C. S c h m ί d t, Ein Mani- Fund 
in Aegypten ( Sitzungsbericbte der Berliner Akademie, 1933 ). Τ ο 'ίί α ύ τ ο ϋ, 

Neue original- Quellen des Manich3.ismus aus Aegypten ( Zeitschrift fίir Kir
chengeschichte, 1933 ). 

1 Valesius, παρά Hussey, αVτό~ι, σελ. 84. Hussey, αύτό{}ι, σελ. 85. J. Η e· 
f e 1 e, Conziliengeschichte, τόμ. Ι. σελ. 452. Πρβλ. καί την γαλλιΚiιν μετάφρα

σιν αύτοii ύπό Leclercq, Ι. 2, σελ. 645, σημ. 2. Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό{)>ι, 

τόμ. 12, 1903, σελ. 155. L. D u c h e s n e, Histoire ancienne de l'Eglise, τόμ. 
11. 1910, σελ. 164 κ.έξ. Ε d. S c h w a r t z, Kaiser Konstantin und die christli
che Kirche, 1936, σελ. 141 κ.έ;. 
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'' "Σ' ί "')'Ε' δλδ'"' '"' ,e επομενως, του ωκρατους ε ναι α11 .ο. νομισε, η α η, στ-ι τα α ι τια και ο 

τρόπος της άνακλήσεως τοϋ ~Α ρε ίου: άμεσος η Εμμεσος έπίδρασις- διαφόρων 

προσώπων έπt τοϋ Μ. Κωνσταντίνου ( κεφ. 25 ), έπιστολrι τοϋ 1\.ί. Κωνσταν
τ( νου προς τον 'Άρειο ν ( κεφ. 25) καl ύποβολ'ΙJ συγκεκαλυμμένης δμολογ(αi; 

.ΟπΟ τοϋ 'Αρείου ( κεφ. 26 ), δ8ν σχετίζονται μΕ τijν άνάκ/:ησιν τοϋ -~Αρείου 

έκ τijς έξορ(ας, &λλa μi\ το ζήtημα τijς έπανόδου αi'nou εtς την 'Αλεξάνδρειαν 
και τrjς άποκαταστάσεως εϊς τΟν -ίερατικΟν αύτοϋ βαitμΟν καl -θέσιν.« ~ιy στε

ρον έαυτψ κάflοδοv έπενόησεν, έπιπλάστφ μετανΟίg χρησάμενος, · ώς κατα 
χώραν έροϋμεν » 14, 7 . lY α ιστα ενομισεν, οτι τα μνημοvευuεντα μεσα ( ) 'i'λ 0

' " ' .Ο' ' 

" ' ~~ ' ' ' ~ ' ~ -;δ ' , 'σ ω εχουσι σχεσιν οχι με την πρωτην αποπειραν επανο ου και αποκαταστα ε ς 

τοϋ ~Α ρε ίου, έπl τοϋ ~Αλεξανδρείας ~Αλεξάνδρου, τfιν όποίαy ό. Σωκρά-της 

παρέλειψεν, &λλcΧ μ8 τfιν δευτέραν όμοίαν άπόπειQαv έπl τοϋ Μεγάλου Ά{}α· 

νασ(ου ( περl το 330). Διd τούτο μετέ8εσεν αϋτa κατωiέρω, &κριβώς έκεί, 

Οπου Επρόκειτο να όμιλήσrι πειjl τfjς &ποπείρας ταύτης ( μεταξV τοϋ .24, 9 
κ ' ' Σ ; ""Α λ β' λ ' . ' καl 27, ] ). ατα τον ωκρατην, ο ρειος α ων προσκ ητηρια γραμματα 

τοϋ αύτοκράτορος ή λ δεν εtς n1v Κωνσταντι νούπολίν-- ( 25, 10) καl Εκεί ι'Jπέβα· 
λεν εϊς αύτΟν συγκεκαλυμμένην Ομολογίαν. Παρα τfιν μνημονευ{}είσαν Εσφαλ

μένην άντίληψιν του Σωκράτους, έν τfi πραγματικότητι, αϋτη είναι ή χρονο

λογικώς προηγη8είσα &νάκλησις του Άρε(ου έκ τi'jς έξορ(ας (τέλη του ~τους 
327 ). ~Η κτίσις τfjς Κωνσταντινουπόλεως δΕν είχεν άκόμη λtlξει. Τα έγκαίνια 
αυτης fγιναν 330. Πιftανώτατα ό ''Άρειος ήλftεν είς η1ν Νικομήδειαν. Δύο 

πρεσβύτεροι τi'jς Άλεξανδρε(ας όλ(γον βραδύτερον έν Νικομηδε(~ συνήντησctν 

τον αϋτοκράτορα ( 27, 8) 1 

Ι. 27, 20. « Ταύτα γνοvς δ βασιλεvς γράφει τ ψ κήνσορι Δαλματ(φ τ ψ 

άδελφιδφ έαυτσϋ έν ~Αντιοχείg τfις Συρίας διάγοντι- άγωμίμους ποιfjσctι τσUς 

κατηγορουμένους». Πρόκειται περl τών κατα τοϋ -Μεγάλου ~Αδανασίου καl 

τών όργάνων αϋτοu κατηγοριών (333 ). Ό μνημονευόμενος Δαλμάτιος, ·σ 
Εχων τΟ άξίωμα τοϋ κήνσωρος, δΕν ήτο άνεψι6ς, cΟς φρονεί ό -Σωκράτης, 

&λλ~ έτερο{}αλi}ς &δελφΟς τοϋ Μεγάλ<;>υ ΚωνσταντίνοU. ιο υίΟς τοϋ Δαλματίου 
τοίi κήνσωρος, Ονομαζόμενος Επίσης Δαλμάτιος, fjτo νεανίας, δυνάμενος μεν 

μετ& εν ετος κάλλιστα να όvομασ"θU Καίσαρ __ ( 335, Πασχάλιον Χρονικόν, 

~κδοσις Migne, τόμος 92, στήλη 713 ), δΕν fjτo ομως δυνατον νa &νατεiJjj 

εϊς αlιτΟν ή διευκρίνησις τώv περl ών δ λόγος κατηγοριών. ~σ Σωκράτης, 

άκολου&ών τΟν l\ίέγαν Άitανάσιον ( ΆπολογητικΟς κατ& ~ Αρειανών,· κεφ. 

·ι Hussey, αύτό&ι, σελ. 89. Β . .Στεφα-νίδου, :έν τfi'Επετ~ρίδ'ι της Θεολ. 
Σχολfίς τοϋ Πανεπισ't'ημίου Ά-&ηνών 1926, σελ. 365 κ.έξ. καί έν τfl Έπετηρί.δι τfίς 

Έταιρείας τών Βυζαντινών σπουδών, 1929, σελ. 49: κ.έξ. Ο p i t z~ αύτό&ιί- σελ. ±55 
κ.έξ. L ί e t z m a n n, α'ό-cό-&ι, σελ. 111 κ.έξ. 

-~ 
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65 ), όμιλεί περl άπλΟϋ ·δικαστηρίου τΟϋ έν ~Αντιοχείg κήνσωρος Δαλματίου, 

είς τΟ όποία\' {}cX παρί-σταντο καί τινες έπίσκοπο~, τοVλάχιστον ό Νικομηδείας 
Εϋσέβιος κα\ δ Νικαίας Θέογνις ( 27, 21 ). Ό Σωζόμενος ( Έκκλ. Ίστορ(α, 
Π. 25) καl δ Θεοδώρητος ( Έκκλ. Ίστορ(α, Ι. 28 ), &κολου{\οuντες την έκ 
Φιλιππουπόλεως τQ':ι 343 διαμαρτυρίαν τών s Αρειανών ( κεφ. 7ον, παρ~ clλα

ρίφ Επισκόπων Πικταύων,-Μίgηe, λατινικη σειρά, τόμος 10, στήλη 663 κΌέξ., 
~κδοσις Βιέννης, τόμος 65, σελlς 54), δια τi}ν αυτην περίστασιν όμιλοϋσι 
περl συνόδου έν Καισαρε(~ τijς Παλαιστ(νης. Το ζήτημα &ιευκριν(ζεται έν τjj 

Επομένη διορ11ώσει 1
• 

Ι. 29, 1..: 4. Περl τοϋ Μελιτιανοϋ έπισκόπου ~ Αρσενίου. ~Η κατα τοϋ 

1\ίεγάλου ~ ΑiJανασίου κατηγορία, Ο τι δια·- τών- Οργάνων αVτοϋ fγινεν αίτιος 

του φόνου τοϋ επισκόπου ~Αρσενίου, ή &πόκρυψις τοϋ ~Αρσενίου· καl' 8πειτα 

ή άνακάλυψις άύτοϋ &ς ζώντος &ναφέρεται μΕν iJπO τοϋ Μ. ~Α-θανασίΟυ δlς 

),tαl- μάλιστα έν μιci καl _τfi α1Jτfi πόλε ι της Τύρου, άλλd πρόκειται περl ένΟς 

καl τοϋ αύτοϋ γεγονότος, δlς μνημονευομένου 2• Τοϋτο άντελήψ&η καl ό 

Σωκράτης, ϊσχυρίσ{}η Ομως, Οτι δ Μ. ~Αftανάσιος εLς τi}ν πρώτην περίπτωσιν 

fμα-θε μέν, δτι ό Άρσένιος έκρύπτετο έν Αίyύπτφ, δεν· ήδυνή{}η δμως να 

συλλάβn αύτόν, ό δΒ αύiΟκράτωρ Επαυσε τΟ δικαστήριον τοϋ κήνσωρος Δαλ

ματ(ου, ~να συγκαλέσu την σύνοδον τi'jς Τύρου 335 (Ι. 27, 21' 28, 1 ). Κατa 
τΟν :Σωκράτην, έκεί &νεκαλύφ{)η πρώτην ·φορCιν δ κρυπτό_μενος "Αρσένιος καl 

προς έξήγησιν του τρόπου τi'jς ανακαλύψεως αϋτοϋ διηγήiJη μυ8ιστορηματι

κ0ν SπεισόδιΟν, άγνωστον Έίς τΟΎ Μ. Άftανάσιον καl τΟν Ρουφίνον. "Αλλα τΟ 

έν ύποσημειώσει παρατε{}8ν πρώτον χωρίον τοϋ Μ. sΑ{}ανασίου είναι συν-
' ' ' Σ ' 'Ο ' 'Α ' ' λ; ~cι ' ~ τριπτικον δια τον ωκρατην. κρυπτομενος ρσενιος ανεκα υφuη μεν εν 

Τύρφ, &λλ' οχ ι κατa την σύνοδον τij"ς Πόλεως ταύτης ( 335), &λλa προηγου
μένως, Οτε 6μελλέ να συνέλθu τΟ δικαστήριον τοϋ κήνσωρος Δαλματίου έν 

~ Αντιοχείg ( 333) καt ~νεκα --τούτου έματαιώθη_ τΟ δικαστήριον έκείνο. Νέα 

ι Valesius, :τι:αρα Migne, αύτό'&ι, στήλη 157 κ.έξ. καί παρδ. Hussey, αύτό&ι, 
σελ. 91 κ.έξ. Η u s s e y, αύτό&ι, σελ. 92. Η e f e 1 e, αύτό-&ι, τόμ. Ι. σελ. 458 κ.έξ. 
πρβλ. και γαλλικfιν μετάφρασιν αύτijς ύπό L e c 1 e r c q, τόμ. Ι. 2, σελ. 653 κ.έξ. 

Η e r-z ο g- Η a u c k, αύτό-&ι, τόμ: 2,_ 1897, σελ . .20 κ.έξ. D u c h e s η e, αύτό&ι, 
τόμ. Π. 1910, σελ. 174. 

2 τα σχετικδ. δUο _χωρία τοϋ Μ. 'Α&ανασίου εΙνάι τα έπόμενα: α') "'Έγνώσ&η 

κρυπτόμενος ό 'Αρσένιος τfιν μΕ:ν άρχfιν έν Αίγύπτι:ρ, λοιπΟν δε καί έν Τύρι:ρ πάλιν 

κρυπτόμε'\-•ον αύτόν εύρον ot ήμέτεροι ... γράψαντος γάρ μου τψ βασιλεϊ:, δτι 'Αρσέ
νιος_ ε-δρέ-&η ... €πάυύε τΟ δικαστήριον τοϋ κήνσωρος:. ( 'ΑπολογητικΟς κατά 'Αρειά
ν&ν, κεφ. 65 }. β') «Ούτε γάρ Μακάριον ήλεγξαν περί τοϋ ποτηρίου, &.λλc't. καί 'Αρσέ

νιος Ον έ&ρύλουν άντιρησ&αι :τι:αρ' ήμών, εl.στήκει ζών καl δεικνύων τήν έκείνων 
συκοφαντία ν :.- ( α1ιτό&ι, κεφ. 72 } . 

,I 

-------------------------------------------------
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έπί1Jεσις τών έχ8ρών κατα τοϋ Μ. SΑ{}ανασίου καl των δργάνων αϋτοϋ πρού· 

κάλεσε την σύγκλησιν τi'jς εν Καισαρε(~ τi'jς εν Παλαιστtνn συνόδου ( 334). 
Λ1η μεταβάντος Εκεί τοϋ Μ. s Α11ανασίου, συνεκλή{}η ή σύνοδος τfίς Τύρου 

( 335 ). eH νέα έπίΗεσις άνενέωσε την κατ& τοϋ πρεσβυτέρου Μακαρίου 1 όργά· 
νου τοϋ Μ. Ά{}ανασίου, παλαιοτέραν κατηγορίαν περl πραγματικiίς η ύποτι· 

itεμένης βεβηλώσεως καl μάλιστα itραύσεως τοϋ !εροϋ ποτηρ(ου τοϋ παρεκ· 

κλησίου τοϋ πρεσβυτέρου ή ψευδοπρεσβυτέρου slσχύρα (Μ. Ά{}ανασίου, 

Άπολογητικος προς Άρειανούς, κεφάλαια 63. 65. καl 72 ). Ό επ(σκοπος 
• Αρσένιος πράγματι παρέστη εLς η) ν σύνοδο ν τfiς Τύρου. Τοϋτο λέγει ρητώς 
ό Μ. s Αftανάσιος έν τψ δευτέρφ τών έν ύποσημειώσει άνωτέρω παρατε{}έν· 

των δύΟ χωρίων. "Όχι Ομως διότι έκρύπτετο πάλιν έκεί καl άνεκαλύφ&η 8κ 

νέου, &λλa δι' Ciλλους λόγους. "Αν ή προ τi'jς συνόδου τi'jς Τύρου τοποitέτησις 

τi'jς προς τον Μ. Άitανάσιον φιλικi'jς επιστολi'jς τοϋ Άρσεν(ου ( αuτόΙJι, κεφ. 
67) εtναι δρδή, δ ~ Αρσένιος παρέστ'η είς τfιν σύνοδον ταύτην, ϊνα ύπερασπίσrι 
τον Μ. Άitανάσιον. Τοϋτο εδέχ{!η ό Ρουφίνος ( Historia Ecclesiastica, 
Χ. 18, ~κδοσις Mornrnsen, σελlς 983 καl έξης). "Αν δρΜι είναι ή τοποiJέ· 

t'ησις της έπιστολfiς ταύt'ης μετα τfιν σύνοδον τfiς Τύρου, ό ~ Αρσένιος παρέστ'η 

είς nlv σύνοδον ταύτ'Υ)ν, ϊνα κατ'Υ)γορήση τΟν Μ. • Αδανάσιον καL τα Οργανα 
αύτοϋ δια σκλ'ηραν πρΟς,αlιτΟν διαγωγήν. "Αλλ~ είς έκατέραν τών δύο τούτων 
περιπτώσεων ό Μ. ~Αδανάσιος εύχαρίστως έσκέπτετο και ψυχικi]ν ίκανοποίη

σιν Όσδάνετο, Οτι ή παρουσία τοίί ~ Αρσενίου έκεί fjτo συγχρόνως τρανη και 

εΊς εlιρύτερον κύκλον πασιφανi]ς άπόδειξις τοϋ ψεύδους τfjς παλαιάς κατηγο

ρίας περl τοϋ φόνου τoii ~ Αρσενίου. « Είστήκει ζών και δεικνύων τi]ν έκεί

νων συκοφαντίαν » 1 . 

Ι. 30, 1. « • ΑχαCιβ δέ, ό καl Ίωάννης, ό κατήγορος του δικαστηρίου 

διαδuς Εν τiii ΙJορύβφ διέφυγε ». Πρόκειται περl τοϋ κατηγόρου τοϋ Μεγάλου 
Άitανασ(ου εν τη συνόδφ τi'jς Τύρου ( 335 ). Ό Μ. ΆΙJανάσιο; ονομάζει 
αuτον 'Αρχaφ ( 'Απολογητικος κατa 'Αρειανών, κεφ. 65. Έπιστολ1] τοϋ Θεσ· 
σαλον(κης 'Αλεξάνδρου προς τον Μ. ΆΙJανάσιον, αύτ., κεφ. 66 ). Ό Άρχaφ 

1 G e p p e r t, αύτό-&ι, σελ. 13 κ.έξ. Η e f e 1 e- L e c Ι e r c q, Histoire des 
Conciles, τόμ. Ι. 2, σελ. 660, σημ. 4. Ε d. S c h w a r tz, έν Nachrichten der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Gδttingen, 1911, σελ. 374, σημ. 4 και σελ. 
375. Κ. Η ο Ι Ι, Die Bedeutung de, neuverδffentlichten melitianischen Urkun
den fίir die Kircbengescbichte, 1925 ( Gesammelte Aufsiitze, τόμ. 11. 1928, σελ. 
284, σημ. 4 ). Η. L i e t z m a n n, Kirchengeschicbte, τόμ. 111. 1938, σελ. 120, 
121, 122 κ.έξ. Η. G. Ο ρ i t z, Εν τfi ύπ;' α\ιτοϋ Εκδόσει τών εργων τοϋ Μ. 'Α-&α· 
νασίοu: Apologia Secunda ( = 'ΑπολογητικΟς κατά. 5 Αρειανών ), 1938; ύποσημειώ· 
σεις είι; τά κεφάλαια 65, 69 και 72. 
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ήτο &ρχ'ηγ0ς τών Μελιτιανών, διαδεχ8εις τΟν ίδρυτi]ν τοϋ σχίσματος Μελέτιον 

καi παραμέν.ων έν Μέμφιδι τijς Αlγύπτου 1
• 

Ι. 35, 2. « 'Αλλ' επl sτέραν χωροϋσι διαβολήν, διδάξαντες τον βασιλέα, 
ώς ε'ίη Άι~ανάσιος άπειλήσας κωλύσειν πεμφ{Ηiναι τΟν σίτον τΟν εξ Εftους εκ 

τfjς 'Αλεξανδρείας είς τi]ν Κωνσταντινούπολιν κομιζόμενον' καl τούτων λεγο· 

μένων παρCι 'Α ftανασίου άκ'ηκοέναι ~ Αδαμάντιον, Ά νουβίωνα, Άρβα-θίωνα 

και Πέτρον, τους έπισκόπους ». Ταϋτα ό Σωκράτης παρέλαβεν έκ τοϋ κατΟ: 

Άρειανών Άπολογητικοϋ τοϋ Μεγάλου Άitανασ(ου ( κεφ. 87), &λλa παρε· 
νόησε καl διεστρεψε τΟ νόημα αύτών. 'Εν πρώτοις, εκεί άναφέρεται και άλλος 
~ ι e 'Α _ο_' " e '" Σ ι ~~ 'Ε ' ' επισκοπος, ο γαυαμμων, τον οποιον ωκρατης παρει.ειψεν. κτος τουτου, 

οί πέντε ούτοι επίσκοποι δΕv 1]κουσαν έκ τοϋ στόματος τοϋ Μ. 'Α6ανασίου 

τi]ν μνημονευ-8είσαν άπειλην ( δτι τάχα {}(ι έμποδίσn τi]ν έξ ΑΊγύπτου μετα· 

φοραν τοϋ σίτου εϊς Κωνσταντι νούπολι ν) και δΕν κατήγγειλαν αύt~ν είς τσUς 
'Αρειανούς, &λλ~ άντι·8έτως 1]κουσtχν την νέαν ταύτ'Υ)ν κατα τοϋ Μ. 'Α8ανα· 

σίου συκοφαντίαν εκ τοϋ στόματος τών • Αρειανών και κατήγγειλαν αύτf]ν εΊς 
τΟν :Μ. Άftανάσιον. ΟΈ Άρειανοl τi]ν κατα του Μ. Άftανασίου συκοφαντίαν 

ταύτην Εκαμον είς τΟν Μέγαν Κωνσταντίνον, Ετυχον δ8 εκεί παρόντες ο'Ε μνη· 

μονευftέντες πέντε επίσκοποι. ΤΟ σχετικΟν χωρίον τοϋ Μ. 'Αδανασίου Εχει 

ώς έξης. « "Αλλην δΕ πλάσαντες κατηγορ(αν ε!ς βασιλέα φitάνουσαν, ε!ρήκασιν 
αlιτψ τψ βασιλεί, δτι ,~1πείλησεν Ά-8ανάσιος κωλύσειν τΟν σίτον εϊς t1lν 

πατρίδα σου πεμπόμενον &πΟ 'Αλεξανδρείας. Και τοϋτο παρόντες μΕν • Αδα· 
μάντιος και ~Ανουβίων, 'Αγα-8άμμων, Άρβε8ίων, Πέtρος, οί έτι;ίσκοποι, 

!]κουσαν· i!δειξε δΕ καl ό itυμος τοϋ βασιλέως» ( 'Απολογητικος κατα 'Αρεια· 
νών, κεφ. 87 ). Οί επίσκοποι ο-δτω ησαν φίλοι τοϋ Μ. 'Α-δανασίου. Τοϋτο 
καταφαίνεται και έΚ της έπιστολfjς, τΊ]ν Οποίαν Α'Lγύπτιοι, Επίσκοποι, έλδόν

τες εlς Τύρον Εστειλαν πρΟς τΟν Διονύσιον, &ντιπρόσωπον τοϋ αύτοκράτορος 

εν τϋ συνόδφ τΥjς πόλεως έκείνης, και δια της όποίας Vπεστήριζον τΟν Jγ[. 

~ Αδανάσιον. Έν τέλει της επιστολi)ς ταύτης μεταξiι τών άλλων ύπογραφών 

άναφέρονται και τα Ονόματα τών πέντε επισκόπων ( αύτ., κεφ. 79. Mjgne, 
τόμος 25, στήλη 392, Ι!κδοσις Opitz, σελ. 159) •. 

Ι. 37, 4. « Εf!σέβιος ό Νικομηδε(ας πολλa διηπε(λει αuτiii ( τφ Κωνσταν-
,, 'Αλεξ' δ ) λ' ~' ~δ' .Q. ' • I " ' ~ τινουπο"εως αν ρφ , εγων -οσον ου επω καuαιρησειν αυτσν, ει μ'η εις 

1 Valesius, παριΙ Migne, αύτό-&ι, στήλη 161, και παρά. Hussey, αύτό-&ι, σελ. 

59. Ε d. S c h w a r t z, Kaiser Konstantin und die ,chriStliche Kirche, 1936, 
σελ. 135. 

2 Annotationes Variorum, παριΙ Migne, τόμ. 67, στήλη 170 κ.έξ. καt τόμ. 
25, στήλη 405 κ.έξ. Reading, παρCι Hussey, αύτό-&ι, σελ.102 καL Hussey, αότό-&ι. 
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κοινωvίαν δέξηται tΟν ''Άρειον και τοUς άμφs αϋτόν ». "Ο Σωκράτης πρότάσ~ 
σει Ενταϋι3α τfιν άνάμιξιν τοϋ Νικομηδείας Εύσεβίου, &παιτοϋντος παρ& τοϋ 

Κωνσταντινουπόλεως 'Αλεξάνδρου," να δεχi\ij τον 'Άρειον εϊς εκκλησιαστικi]ν 

κοL νωνίαν, Εν δf: τ(i) έπομένφ κεφαλαίφ άναφέρει τfιν άύVάντησι ν τοϋ αϋτο· 
κ·ράtορος (Μ. Κωνσταντίνου, 336) και τοϋ s ΑρSίου, κατ& την όποία ν ό 
"Αρε.ιος Εκ νέου-ήναγκάσ{}η ν& διαβεβαιώση, Οτι δf:v Εq)ρόνει αtρετικώς (Ι. 
38, 1 και έξης). Ό Σωκράτης παρέλαβεν &μφότερα εκ τfjς προς Σεραπ(ωνα 
επιστολijς tοϋ Μεγάλου 'Αi\ανασ(ου ( Migne, τόμος 25, στήλη 685 και έξfjς, 
gκδοσις dPitZ, σελlς 178 καl έξης). sΕκεί Ομως τηρείται &ντί{}ετος σειρά: 

ΠροηγΕίται 1l συνάντησις τοϋ αϋτοκράτορος και τοϋ '~Αρείου καl Επεται 'ή 
άνάμιξις τί:ιϋ Νικομηδείας ΕUσεβίου, άπαιτοϋντος παρ& τοϋ Κωνσταντινουπό~ 
λεως 'Αλεξάνδρου να δεχi\ίi τον 'Άρειον εϊς η1ν εκκλησιαστικi]ν κοινων(αν. 

•ο s Αλέξανδρος Ελ{}ΟΟν οϋτως είς δύσκολον {}έσιν, είσi]λι3εν είς τΟν ναΟν και 

προσηυχήi\η. Τi]ν διάρκειαν τfiς προσευχijς δ Σωκράτης 0\ρισεν εν τι$ έπομένφ 
χωρίφ. «Νύκτας τε πολλας εφεξijς και >]μέρας τοϋτο ποιών iJιετέλει >> (Ι. 37; 
8). Οϋδαμό{}εν rlλλο{}εν είναι γνωστόν, Οτι ή προσευχη τοϋ Κωνσταντινου· 

πόλεως 'Αλεξάνδρου διήρκεσεν η επανελήφi\η τόσον. πολύ, εξ Cf.λλων δs εν δε(· 
't ;. ., e ' "' sι "' ξ· ' 'Σ'ββ (Μ ςεων φαινεται, οτι η προσευχη αυτη εγινεν απα μονον, το α ατον ; 
Ά~ανασίου, αύτό{}ι, Τοίί αύτοϋ, SΕπιστολη πρΟς τους ΕπισκόΠους της Αίγύ·· 

πτου και Λιβύης, κεφ. 19. Σωζομένου, Έκκλ. Ίστορ(α, ΙΙ. 29; 3 ). Ό Μ. 
~ Αι3ανάσιος δf:ν ώνόμασε τΟν ναόν, Εν τii) όποίφ δ Κωνσταντινουπόλεως Άλέ· 
ξανδρος προσηυχή,'Jη. Ό Σωκράτης άvεπλήρωσε τi]ν ηλειψιν ταύτην, όρi\10ς 

σκεφ&είς, Οτι ό Κωνσταντινουπόλεως, κατ& φυσικΟν λόγον, -ι3& κατέφυγεν είς 

τΟν κα-6εδρικ0v ναΟν τijς Εποχης Εκε'ίνης, την ~Αγίαν Είρ~νην 1• 

Ι. 40, 3. « Έβασ(λευσε ( δ Μέγας Κωνσταντίνος) Ιiτη τριάκοντα ~ν· ετε· 
λεύτησε δε ... δεύτερον Ιiτος τijς διακοσιοστijς έβδομηκοστfjς όγδόης Όλυμ· 

πιάδος "· Ό i'ιπολογισμος τijς 'Ολυμπιάδος εΙ ναι εσφαλμένος. Ή βασιλε(α 
τοϋ Μ. Κωνσταντίνου ηρχισε τ<$ 306 μ.Χ., 1)τοι, ώς έν άρχi] ε"ίδομεν, το· 

δεύτερον Ιiτος τijς 271 'Ολυμπιάδος ( Δι6ρi\ωσις εϊς ι 2, 1 ). τα 31 liτη τοiί 
βίου αVτοϋ &πΌτελοϋσιν έπτd SΟλυμπιάδας και τρία Επιπλέον Ετη. (Επομένως 

&πέi\ανε κατα το πρώτον Ιiτος τijς 279 Όλυμπιdδος ( 337 μ. Χ.) 2• 

Π. 6. Ό Μνατος τοiί Κωνσταντινουπόλεως 'Αλεξάνδρου και η εκλογη 

1 Η u s s e y, αύτό&ι, σελ. 106 καl 107. Η e f e 1 e, αύτό{}ι, τόμ. Ι. σελ. 477 
κ.έξ. Β. Σ τ ε φα ν ί δ ο υ, <Ο κα&εδρικός ναός τής Κωνσταντινουπόλεως ( περιόδικόν 
« Έπιστήμη ,., έν Ά-6fιναις, 1954, σελ. 122 κ.έξ., 145 κ.έξ. ). 

2 Valesius, παρά Migne, αVτό&ι, στfιλη 180 καί παρά Hussey, αύτό{}ι, σελ. 

108 κ.έξ. Ό Valesius έσφαλμένως δέχεται, δτι τΟ έ'τος τοϋ &ανάτου τoiJ Μ. Κων

σταντίνου_( 337 ), ητο-τό τέταρτον rijς.278ης Όλυμπιάδος. 
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τοϋ Παύλου, ώς διαδόχου αύτοϋ. ·ο Σωκράτης τα Εν τφ Εκτφ κεφαλαίcρ 

γεγονότα έτοπο&έτησεν έπl- -·τοίι αϋτοκράτορος τfiς -~Ανατολfjς Κωνσταντίου 

( 337- 361) και μάλιστα κατ& τΟ Ετος περίπου, κατ& τΟ όποίον άπέ8ανεν ό 

άδελφΟς αίιτοίι Κωνσταντίνος ό -νεώτερος ('340" ~ίδε κεφ. 5ον ),· αύτοκράτωρ 
τijς Γαλλίας, Βρεtταvίας καl ~Ισπανίας. Td γεγονότα τοϋ Εκτου κεφαλαίου 

συνέβησαν επι τοϋ Μεγάλου Κωνσταντ(νου ( t 337) &:ις μαρτυρεί δ Μέγας 

sΑitανάσιος. « Καl κατ& τούτου ( τοϋ Κωνσταντινουπόλεως Παύλου) τοίνυν 
πρόφασις έπλdσ{}η. Καl γ&ρ ό κατηγορήσας' αϋ_τοϋ ΜαΚεδόνιος, -νϋν Επίσκο

πος άντ~ αύτοίί γενόμενος, παρόντων 1jμών κατ& την κατηγορίαν, κεκοινώ· 

νηκεν αύτψ καL ΠQεσβύ_τερος ήν 1Jπs αϋτΟν- τΟν Παίιλον ... άλλ' Εμειναν δια· 
βάλλοντες. Και το μsν πρώτον εϊς τον Πόντον εξωρ(σi\η ( ό Παiίλος) παρa 
Κωνσταντίνου» (ΠρΟς μοναχοlJς, κεφ. 7ον). ΤΟ λάitος τοϋ -ΣωΚράτους 

πQοηλθεν έξ ΕπιδQάσεως τοίι Ρουφίνου, ό όποίος άλλας τιν&ς Ενεργείας τοϋ 

Μ. :Κώνσταντίνου μειούσας την α'ίγλην αUτοϋ ( ώς ή άπαίτησις, ίνα δ Κων
σταντινουπόλεως' Αλέξανδρος δεχiJίi τον 'Άρειον, Histor. Ecclesiastica, Χ. 12 
καl" 13, 8κδοσις Momιnsen, σελ. 976 καl έξfjς) άπέδffiσεν είς τ9ν Κωνστάν~ 

τιον. co Ρουφίνος περl τοϋ Κωνσταντινουπόλεως Παύλου δΕν κάμει λόγον. 

~Εσφαλμένη Επίσης είναι ή πληροφορία τοίί Σωκράτους, Ο τι ό s Αλέξανδρος 

διετέλεσεν Επίσ~οπος Κωνσταντινουπόλεως Sπl εsίκοσι και τρία Ετη. Διότι τφ 

325 εΠtσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ( Βυζαντ(ου) ή το ο Μητροφάνης, τον 
Οποίον έν τi] Α' Οlκουμενικη Σννόδφ άντεπρΌσώπευσεν ό ~Αλέξανδρος, ών 
&κ6μη πρεσβύτερος ( Γελασ(ου, Έκκλ. Ίστορ(α, ΙΙ. 5, 4. 7, 44. 28, 3. Νικη' 
φόρου Κωνσταντινουπόλεως, 'Έργα, Ιiκδοσις De Boor, σελ. 114 ). 'Επομένως 
ό 'Αλέξανδρος επεσκόπευσε περ(που δέκα Ι' τη ( 326 · 336 ). Ό Otto Seeck εδέ· 
χ{}η, Οτι ό πρεσβύτερος ~Αλέξανδρος παρd τ(i) γέροντι καl άσ1tενεί Μητροφάνει 

8ξετέλει άπΟ πολλών έτών καftήκοντα Επισκόπου και Οτι τα €τη ταϋτα βραδύ· 

τερον προσετέftησαν ε'ίς τ& €τη της άτομικης αϋτοίi έΠισκοπεύσεως. l\1ετd τΟν 

{}άνατον τοϋ "Αλεξάνδρου Εξελέγη Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ό Παϋλος, 

Εναντίον τοϋ όποίου, ώς εϊδομεν, διετυπώftησαν 1Jπ0 τών s Αρειανών κατη

γορ(αt. Καi\ηρέiJη i'ιπο συνόδου ( 336) και εξωρ(σiJη υπο τοϋ Μ. Κωνcrταν· 
itνου εϊς τον Πόντον. Μετα τον Μνατον τοϋ Μ. Κωvσταντ(νου (337) εδόθη 
άμνηστία και έπανηλitεν εLς Κωνσταντινούπολιν. Τα 1Jπό τοϋ Σωκράτους Εν 
τψ έβδόμφ κεφαλαίφ άναφερόμενα γεγονότα συνέβησαν πράγματι Επl τοϋ 
αϋτοκράτορος Κωνσταντίου, άλλ" είναι ή δευτέρα &πομάκρυνσις τοϋ Παύλου 

Εκ Κωνσταντινουπόλεως, ίνα καταστi] έπίσκοπος αlιτfjς ό άρειανΟς Ευσέβιος 

δ Νικομηδε(ας (τέλη τοiί Ιiτους 338) 1• 

1 Valesius παρά Migne, αVtό&ι, στήλη 191 κ.έξ. καί παρό: Husse:y, αύtόitι, 
σελ. 112 κ.έξ. Η u s s e y, αύτό&ι, σελ. 113. Ο t t ο S e e c k, έν Zeitscbι·ift fίir 
KircbengeScbiCbte, 1896, σελ. 29 κ.έξ. F r a n z. G e ρ p e-r t, αύτό-&ι, σελ. 50 
κ.έξ. Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό{}ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 22 {στίχος 28 ), τόμ. 5, 
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ΙΙ. 8, 5. « Προειστήκει δΕ: τότε τfίς έν ~Αντιοχείg έκκλησίας Πλάκιτος 

διαδεξάμενος Εύφρόνιον ». Άντl « Πλάκιτος » όρitΟν είναι τΟ Ονομα « Φλά· 
κιλλος », ώς μαρτυρεί επιστολ1\ τοϋ Ρώμης Ίουλ[ου (εν τφ τοϋ Μεγάλου 

~Α{}ανασίου ~Απολογητικψ κατ& ~Αρειανόη', κεφ. 20) καl ή δευτέρα έπιστολη 
Αϊγυπτίων Επισκόπων πρΟς τΟν Φλάβιον Διονύσιον ( α-Dτό-θιt κεφ. 79 ). co 
Καισαρε[ας τijς Παλαιστ[νης Εύσέβιος το κατα Μαρκέλλου σύγγραμμα αύτοίi, 

τΟ φέρον την έπιγραφfιν « ~Εκκλησιαστικfι Θεολογία» &φιέρωσεν ε'tς τΟν 

Φλάκιλλον τοίiτον ( Ιiκδοσις Ε. Klosterrnann, 1906, σελ\ς 60) 1 • 

11. 10, 1 κα\ 2. « Προχειρ[ζονται Γρηγόριον είς τfιν Άλεξανδρε[ας επι· 

σκοπ1)ν καt μεταποιοίJσι την πίστιν, ούδΕ:ν μΕν τών έν Νικαίg μεμψάμενοι, 

τΟ δΕ &λη-θές, έπl καίJαιρέσει καl παρατροπή τfίς Ομοουσίου πίστεως δια τοiί 

συνεχείς ποιείσ&αι συνόδους καl Ciλλοτε Ο.λλως .Uπαγορεύειν τΟν Ορον τfίς 
πίστεως, ώστε κατ& βραχiι εlς η1ν άρειανΥιν δόξαν παρατρέψωσιν ». Πρόκειται 

περ\ της εν 'Αντιοχε[g συνόδου τών 'Αρειανών ( 341 ), τijς λεγομένης «εν 

έγκαινίοις ». co άρειανΟς Ομως Επίσκοπος ~Αλεξανδείας Γρηγόριος δ8ν Εξελέγη 
έν τή συνόδφ ταύτη, &λλ~ έν <'iλλu προηγουμέη1 συνόδφ της ~ Αντιοχείας 

( 339 ), ή όποία έπίσης fiτo &ρειανική. cH Εν Εγκαινίοις σύνοδος πράγματι 

εξέδωσε &ρειανε[ζοντα σύμβολα ( τρ[α). Μετά τινας δε μijνας συνετάχl!η κα\ 
τέταρτον. co Σωκράτης έν τψ παρατεitέντι χωρίφ δέχεται, Οτι σκοπΟς τών 

συμβόλων τούτων η το, ϊνα δι' αυτών διαδώσωσι βα{}μηδΟν τΟν &ρειανισμόν. 

co Μέγας ~Α8ανάσιος όρitότερον δέχεται UΧλον σκοπόν. « Έπειδη dεl ύπΟ 
πάντων κατηγοροϋντο περl τijς αίρέσεως, γράφουσι διαφόρως, τ& μΕν οϋτως, 
τα δΕ: έκείνως » ( Περl τών γενομένων έν τfi ~ Αριμίνφ καl έν Σελευκείg συνό• 

δων, κεφ. 22). "Οτι, δηλαδή, δια τώv συμβόλων τούτων εσκόπουν να &πο· 

κρύψωσι τα &ρειανικ& φρονήματα αύτών. (Η διάφορος διατύπωσις τών tδεών 

αϋτών ήτο έκδήλωσις της μεταξ.U τών ~ Αρειανών ύπαρχούσης άστα-θείας καl 

&συμφων[ας, ή όποlα βραδύτερον εξεδηλώl!η σαφέστατα. Ό 'ΑΙ!ανάσιος 

παρέ-θεσε καl τ& τέσσαρα σύμβολα. cO Σωκράτης κατεχώρισεν ένταίJ-&α μόνον 
τα δύο πρώτα, παρέλειψεν δλοτελώς τΟ τρίτον, ~ίσως διότι ύπεγράφη μΕν 

ύφ' Ολων, είχεν δμως προτα{}η VπΟ τοiί έπισκόπου Τυάνων Θεοφρονίου, τΟ 

δΒ τέταρτον σύμβολον ετοποl!έτησε βραδύτερον ( κεφ. 1Sον), οπου όμιλεί 

περl της tδιαι τέρας &φορμfiς, ή όποία προύκάλεσεν αυτό 2• 

1898, σελ. 620 (στiχος 10). ]. Ρ. Kirsch, αύτό{}ι, τόμ. Ι. 1930, σελ. 385. Ε. 
S e e b e r g, Die Synode von Antiochien ( 325 ), 1913, σελ. 58, σημ. 3. Η. G. 
Ο p i t z, έν Zeitschrift f. NTliche Wissenschaft, 1934, σελ. 150, σημ. 90. 

ι Valesius παριi Migne, αύτό&ι, στήλη 197 κ.έξ. καί παριi Hussey, αύτόi}ι, 
σελ. 118. Η u s s e y, αύτό&ι. 

2 H-ussey, αύτό&ι, σελ. 120 και 222. Herzog-Hauck, αύτό&ι, τόμ. 

2, 1897, σελ. 24 και 26. 
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11. 10, 22. «~Εν ταυτc"ρ δΕ: καl σεισμοi μέγιστοι έν τfi έώg έγένοντο· 

μάλιστα δΕ: ή ~Αντιόχεια Επl ΕνιαυτΟν Ολον έσείετο ». την είδησιν ταύτην ό 
Σωκράτης παρέλαβεν Εκ τοϋ λατινιστt γραφέντος Χρονικοϋ της Κωνσταντι

νουπόλεως, &λλ& παρενόησεν αύτήν. ΤΟ ΧρονικΟν δΕ:ν_ σώζεται μΕ:ν πλέον ώς 

Ολον, άλλ' Εξ αύτοϋ πλην Cί.λλων tlντλησε καt δ cΙσπανΟς έπίσκοπος cΥδάτιος, 

γράψας περl τα μέσα της πέμπτης έκατονταετηρίδος .συνέχειαν τοϋ Χρονικοϋ 

τοiί ~Ιερωνύμου ( Migne, λατινικη σειρά, τόμο; 51). co eΥδάτιος &ντέγραψε 
τΟ σχετικΟν χωρίον τοiί Χρονικοϋ της Κωνσταντινουπόλεως ώ; έξης.« Et ipso 
anno terrae rnotns fnit ad Orientern per totnrn annurn praeter Antio· 
chiam » ( Sτος 341), Ί]τοι « Κατ& τΟ Ετος Εκείνο σεισμΟς Εγένετο κα-θ' Ολον 

τΟ Sτος έν τii Άνατολfi, πλf)ν της "Αντιοχ.είας ». 'Όχι μόνον δΕν Εσείετο ή 

•Αντιόχεια Ολόκληρον Sτος, &λλ~ &ντι{}έτως α~τη μόνη Εμεινεν Cί.σειστος 1 • 

11. 11. Ό διορισμος τοίi &ρειανοίi Γρηγορ[ου ώ; επισκόπου 'Αλεξαν
δρείας καl ή έκείitεν &πομάκρυνσις τοϋ Μεγάλου Ά-θανασίου. ιο Σωκράτης 

έν τψ κεφαλαίφ τούτφ περιέπεσεν εlς πολλ<Χ καl μεγάλα λάίtη. ΤΟν διορισμΟν 

τοiί Γρηγορίου ώς 'Αλεξανδρείας S-θεσε μετα την « έν έγκαινίοις » σύνοδον 
τijς Άντιοχε[ας ( 341 ), περ\ τijς όπο[ας &μlλησεν εν τφ δεκάτφ κεφαλα[φ, 

ένψ δ Γρηγόριος διωρίσ{}η έπίσκοπος τijς Αtγυπτιακης πρωτευούσης τc"ρ 339, 
tlρα, προ τijς μνημονευl!ε[σης συνόδου ( 'Cδε διόρι'Jωσιν είς το 10, 1 καl 2 ). 
τα εν 11' 1 . 5 λεγόμενα ό Σωκράτης παρέλαβεν ΕΚ του Μεγάλου , Α Ι!ανασ[ου 
( Άπολογ[α περ\ τi]ς φuγijς αύτοίi, κεφ. 24 ), ό όποίος ομως δΕν &ναφέρει 
αύτ<Χ εlς τΟν διορισμΟν τοϋ Γρηγορίου, ώς Sπραξεν ό Σωκράτης, &λλ' είς τΟν 

διορισμοv του Γεωργ[ου ( Ιiτος 356/357 ). Οi\τος fiτo Επ[σης άρειανος ΕΠ[· 

σκοπος καl διεδέχίtη τΟν Γρηγόριον. Ό στρατηγΟς ΣυριανΟς υπεστήριξε τΟν 

Γεώργιον έν Άλεξανδρείg, είς την περίστασιν δ€: έκείνην ό Μ. Άitανάσιος, 

ευρισκόμενος Εν ΕκκλησιαστικΌ παννυχίδι, κατώρ{}ωσε να έξέ.λ{}rι σώος τοϋ 

ναοiί (του Θεωνά) καl κατέφυγεν είς ταUς μοναχούς. cH κατα τοίί ναοϋ στρα-
' ~ Ι_Q. ., " ' e ' c λ' < Σ ' { < ' δ' τιωτικη επιυεσις εγινεν οχι την εσπεραν, ως εγει ο ωκρατης « εσπερα ε 

ήν », 11, 3 ), &λλ& την νύκτα. ι ο Μ. • Α{}ανάσιος λέγει, « η)ξ μΕν γάρ ήν » 
( αύτόl!ι, πρβλ. κα\ Σωζομένου, Έκκλ. <Ιστορ[αν, ΠΙ. 6, 8). Τον Γρηγόριον, 
περl του Οποίου όμιλεί ό Σωκράτης, υπεστήριξεν έν ~ Αλεξανδρείg ό Επαρχος 

Φιλάγριος (Μ. ΆΙ!ανασ[ου, 'Εγκύκλιος επιστολή, κεφ. 3 ). τα ύπο τού Σω· 
' , ' λ ' (11 6 7) ~ , ' ~ ' ~ κρατους εν συνεχει~ εγομενα 1 - 1 αναφερονται πραγματι εις την επο-

χ1Jν τοίi Γρηγορ[ου. Τότε ό Μ. 'Αflανάσιος μετέβη είς τfιν Ρώμην (Μ. 'ΑΙ!α· 

νασίου, αf.ιτόitι, κεφ. 5 ). Καl Εδώ δ Σωκράτης περιέπεσεν ε'ίς τι να λ&&η. Ως 

1 Valesius, παρά Migne, αUτό&~, στήλη 204 κ.έξ. καt παρά Hussey, αύτό&ι, 
σελ. 122 κ.έξ. G e p p e r t, αUτόfi.ι, σελ. 34. 
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πυρποληιΊέντα :VαΟν κατα την έγκατάστασιν τοϋ- ΓηργορίΟυ είς την ~Αλεξάν
δρειαν δέχεται τΟν ναΟν. τοϋ Διονυσίου, άλλ~ ό Μ. ~ Α{}αvάσιος ΟUδαμοϋ. κάμει 
λόγον περl τοϊi"\'αοϋ τούτου. 'Έχομεν εϊδήσεις Περl δύΟ U.λλων ναών, τοϋ ναοϋ 
τοϋ ΘΕωνά, δπου δ Μ. 'Α{}ανάσιος κατ& ·την έποχfιν έκείνην διέτριβεν, καl 
τοϋ ναού τοϋ Κυρίνού ( Κεφάλαιον είς τfιν fορταστικiιν Sπιστολfιν του Ι\1. 
'Αi!ανασ(ου, του Ιiτους 339, Migne, τόμος 26, στήλη 1, 353. Μ. Άi!ανασ(ου, 
'Απολογία πρΟς τΟν Κωνστάντιον,. κεφ. 15, ΠρΟς μοναχού;, κεφ. 10 ). ·ο 
δεύτερος fjτo ό πυρποληΗείς. Κατα τΟν Σωκράτην, οί δρ{}όδοξοι άγανακτοϋV
τες δια η)ν έπικράτησιν τού Γρηγορίου 8καυσαν τΟν ναόν. 'Αλλ' έκ τών 
χωρίων, τα όποία είιρίσκονται έν τοίζ συγγράμμασι τοϋ Ι\1:. 'Α{}ανασίου και 
δμιλοϋσι περl τΥjς πυρπολήσεως τοϋ ναοϋ, δΕν καταφαίνεται εlς Ποίον ώφείλετο 
η- πυρπόλfισις αϋτη, είς τοiις δρΗοδόξους ή έίς τοVς &ρειανούς, η ήτο _τυχαία; 
Οφειλομένη Υσως είς τοϋτο, Οτι Εν αύτφ οί 'Αρειανοt fκαιον Εκκλησιαστικ& 
βιβλ(α ("Μ. , Αi!ανασ(ου, Έγκύκλιος Έπιστολή, κεφ. 3 }. Έν τέλει του η ου 
κεφαλαίου δ Σωκράτης &ναφέρει τfιν VπΟ τοϋ Κωνσταντινουπόλεφς ΕUσεβίου 
( τοίi γνωστοίi &ρειανοϋ Επισκόπου Εύσεβίου Ν ικομηδείας )~ Ί}τοι ύπCi τών 
~Αρειανών &ποστολfιν &πεσταλμ.ένων πρΟς τΟν Ρά)μης ~Ιούλιον, βεβαίως μέτ& 
σχετικΥjς Επιστολης. Ταϋτα fπρεπε να .τε-δώσι πρΟ τijς _«Εν Εγκαι ν ίο ι ς» συνό
δου, περl της Οποίας γίνεται λόγος Εν τψ δεκάτψ κεφαλαίφ. 'Εν τψ κεφαλαίφ 
τούτφ, ώς έν: τfί σχέτικfi διορίJώσει ε'ίδοJlεν, δ Σωκράτης συγχέει δύο συνό: 
δους τf'ίς 'Αντιοχr;ίας, &μφοτέρας &ρειανικάς, Ύ]τοι την σύνοδον τοϋ fτους 339, 
η όποία έξέλεξε τΟν ~Αλεξανδρείας Γρηγόριον, καt nlν · « έν έγκαινίοις-» 
(-341 ), η όποία συνέταξε τα &ρειανικ& σύμβολα. OL πρΟς τΟν Ριδμής 'Ιούλιον 
&ρειανοl &πέσταλμένοι Εστάλησαν πρΟ &μφοτέρων τών συνόδων- (Μ. 'Ά{}α
νάσίου, 'ΑπολογητικΟς κατ& Άρειανών, κεφ. 22 καl έξης, ΟΠου παρατί{}εται 
ή Επιστολη τοϋ Ρώμης 'Ιουλίου. Μ.' Α{}ανασίου, Πρός μοναχοiJς, κεφ. 9 κάl 
εξης }. 'Η το ~ &ρχαιοτέρα επικοινων(α τών Άρειανών μετ α του Ρώμης ( 339} 
καl έσκόπει να παρακινήσu τΟν Ρώμης 'Ιούλιον, ϊνα άναγνωρίσrι τΟν πρώτον 
&ρειανόν J1π(σκοπον 'Αλεξανδρε(ας Πιστον (προ του Γρηγορ(ου κα\Γεωρ
γίου ). eo σκοπΟς ούτος &n:έτυχεv 1• 

ι Valesius, παρά Migne, α1ιτ.ό-&ι, στήλή 205 κ.έξ. καt παρό..Ηuss€:y, αύτό-&ι, 
σελ. 123-125. Η u s s e y, αύτό-&ι. Η e f e 1 e, Conciliengescbichte; τόμ. I. qελ. 
490 κ.έξ., 493 κ.έξ., πρβλ. και τήν γαλλικijν μετάφρασιν αύτfις ύπΟ Le-cler:·cq-, 
σελ. 689, σημ. 3, 690, σημ. 4, 693, σημ. 8. Η e r z ο g- Η a u c·k, α\ιτό&ι, τόμ. 
2, 1897, σελ.· 24:. D u c h e s η e, αVτό-&ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 200. eo L~ietzmann- -δέχε
ται ώς πυρπολη-&έντα τΟν ναι':ιν τοϋ Διονυσίου ( Kirchengescbichte, τόμ. ΠΙ. 1938, 
σελ. 182 ). Τό αύτΟ δέχεται και ό Opitz έν τίi ύπ' αύτοϋ έκδόσει τών Εργων τού 
Μ. 'Α&ανασίου: 'Επιστολiι έγκύκλιος, 194.0, ύποσημ. είς t;Q κεφ. 3, 3. Τίς ή σχέσις 
τοϋ νάοU τού Διονυσίου πρός .τΟν ναΟν τοϋ Κυρίνου; ._.Αλλος ναός η άπλώς dλλο 

Ονομα τοϋ αύτοϋ ναοϋ; 
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ΙΙ. 14. « OL &ρειαν(ζοντες μεi!ιστώσιν εκ τijς Άλεξανδρε(ας Γρηγό· 

ριον ». Δεν είναι &ληΗές. Ό Γρηγόριος δεν άπεμακρύνi!η τijς Άλεξανδρείας 
f!πb τών , Αρειανών, &λλ' &πέ8ανεν ( 345 }. 'Ότι ή όρ8όδοξος σύνοδος τijς 

Σαρδικijς ( 343 }, άποκαταστήσασα ε!ς την Άλεξάνδρειαν τον Μέγαν ΆιJα· 

νάσιον, είχε κηρύξη τόν Γρηγόριον &ντικανονικΟν έπίσκοπον "Αλεξανδοείας, 

τοϋτο δΕν έπηρέασε την έν τiί .πόλε ι έκεί νn {}έσι ν αUτοϋ ι. ~ 

11. 15. Ή ε!ς την Ρώμην μετάβασις του Μεγάλου Άi!ανασ(ου κα\ CJ.λλων 
ύπΟ ~ών Άρειανών κα8αιρε{tέντων έπισκόπων τijς'"Ανατολfiς. τα γεγονότα 
τοϋ κεφαλαίου τούτου χρονολογικώς πρέπει να τοπό'θετη{}ώσι με_τα τΟ ιιον 

κεφdλαιον, έν. τψ όποίφ έπίσης γίνεται λόγος περl μεταβάσεως τοϋ Μ. Ά{}α

νασ(ου ε!ς την Ρώμην ( 11, 6 }. Πρόκειται περ\ τijς αiniiς μετciβάσεως. Ό 

Σωκράτης ίσχυρίζεται δύο τινίί: πρώτον, δτι o'L 'iJπO τών 'Αρειανών εκτοπι· 
-σ-θέντες καl είς τi]ν Ρώμην μεταβάντες έπίσχοποι l:fjς ~Ανατολης -ιϊΒφώ{}ησαν 

f>πο του Ρώμης Ίουλ(ου ( f!πο της συνόδου τijς Ρώμης του ετους 340} καl 
_έκρί{}ησαν ύπ" αύτοϋ Ciξιο'ι -να έπανακτήσωσι τας έπισκοπικι:Χς α\ιτών {}έσεις 
δΕύτερον, Ο τι Ολοι ούτοι, έφωδιαάμένοι δια γραμμάτω"'- τοϋ Ρώμης "Ιουλίου' 
έπ~νijλi!οv ε!ς τaς επισκοπaς αlιτών ( 15, 3 κ.εξ. 15, 6 }. 'Ο πρώτος iσχυρι: 
σμος του Σωκράτους είναι &μφ(βολος. Το ζήτημα σήμερον εξαί>τiiται έκ τijς 

κατανοήσεως της έπιστολfiς τοϋ 'Ρώμης Ίουλίου, τi}ν όποίαν διέσω;σεν ό Μ. 

Άi!ανάσιος εν τiiJ Άπολογητικii) κατα Άρειανών ( κεφ. 21 και εξης ). Συνή· 
{}ως γίνεται δεκτόν δτι η σύνοδος τijς Ρώμης τοϋ 340 άπεφάσισε μόνον περl 
τοϋ Μ. Άi!ανασ(ου καl του Άγκύρας Μαρκέλλου. Ό δεύτερος !σχυρισμος 

·,τοϋ Σωκράτους ώρισμένως δΕν έίναι άλψθής. co Μ. • Α.8ανdσιος άγνοεί την 
έ-πάνοδον ταύτην. Μετ& τΟν {}άνατον τοϋ Κωνσναντινουπόλεως Εύσεβίου 

.( 341/342, του γνωστοu &ρειανου επ,σκόπου Εvσεβ(ου Νικομηδε(ας ), ο[ όρ· 
i!όδοξοι της πρωτευούσης επαναφέρον τον Παυλον (Σωκράτους, Π. ·ι2, 2 ). 
Είναι ενδεχόμενον, δτι και /:J.λλος τις, ε\!εκα ίδιαιτέρων έπιτΟπίων συν-Βηκών 
έπιχνfjλfiεν είς την έπισκοπην αύτόϋ~ 'Αλλ" δμαδικη καl_;έπ(σημό~c _έπάνοδο; 
τών ύπΟ τών "Αρειανών εκτοπισ{}έντων επισκόπφν της "Ανατολfίς Εγινε μόνον 

μετu την σύνοδον τi'jς Σαρδικijς ( 343 }. Ό Σωκράτης περιέπεσεν εiς λάθος, 
διότι ένταϋδα είχεν Vπ" Οψει την ύπΟ τοϋ &ρειανοϋ έπισκόπου της Θοακικiiς 
'Ηρακλε(ας Σαβ(νου « Συναγωγην τών συνοδικών» (Π. 15, 8, πρβλ. και 
ΠΙ. 10, 11 }, εlδος Έκκλ. Ίστορ(ας μετ' έγγράφων, &πο τών χρόνα>ν τijς 

ι Valesius, παρd Migne, αύτό-&ι, στήλη .210 και παρd Huss.ey, αύτό-&ι σελ. 

127. ~ussey, αύtό-&ι. Hefele,- α_ύτό-&ι, τόμ. Ι, σελ. 536 καί 554, πQβλ. καi riιν 
.γαλλικην μετάφρασιν αύτfις ύπΟ LeClercq, σελ. 741, σημ. 1, καί 834, σημ. 3 Οπου 

γίνεται λόγος περί tijς ήjίερομηνίας τοϋ -&ανάtου τοϋ Γρηγορίου ( 26 'Ιου~(ου ). 
Herzog-Hauck, αύτό&ι, τόμ. 2,:1897, σελ. 28. 
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Α' Οtκουμενικfjς Συνόδου μέχρι τοίΊ αύτοκράτορος ΟUάλεντος, ή όποία δΕν 
σώζεται πλέον σήμερον. Ό Σαβίνος είχε παραλείψει τi]ν μνημονευilείσαν 
έπιστολi}ν του Ρώμης ~Ιουλίου καi τ&ς προηγη-θείσας δύο έπιστολ&ς τοϋ 
αύτοϋ προσώπου, παρέ-θεσε δΕ τfιν σχετικi}ν έπιστολfιν τών έν ~ Αντιοχεί~ 
συνελilόντων &ρειανών επισκόπων (Σωκράτους, ΙΙ. 17, 10). Ό Σωκράτης, 
άντλών έκ τοϋ Σαβίνου, έσχημάτισεν έσφαλμένην άντίληψιν περl τοϋ περιε
χομένου καl τοϋ σκοποϋ τών Επιστολών τοϋ Ρώμης Ίουλίου καl περl τοϋ 
χρόνου της συντάξεως της &λληλογραφίας ταύτης (Ι Ι. 15, 3- 5 ). Ή άνταλ
λαγη τών Επιστολών ( τών δύο πρώτων τοϋ Ρώμης καl της τών ~ Αρειανών) 
δΕν είχε γίνει διιi τilv &ποκατάστασιν τών &:flφωflέντων Επισκόπων είς τ&ς 
έπισκοπ&ς αύτών καl έπομένως μετ& τfιν σύνοδον τfίς Ρώμrις τοϋ Ετους 340, 
άλλα διcl τΟ ζήτημα τflς συγκλήσεως της συνόδου ταύτης και Επομένως πρΟ 
α~της (πρβλ. Σωζομένου, Έκκλ. Ίστορίαν, ΠΙ. 8, 3, ό οποίος κατα τα ι'iλλα 

' Σ ' ) 'Η ' δ 01 ~ι ~ '_Q. ~ ' Ρ ' άκολου{}εί τον ωκρατην . συνο ο ς αυτη επει τα ανευεσεν εις τον ωμης 

'Ιούλιον να γράψn Εκ τρίτου πρΟς τους άρειανοVς επισκόπους της • Α vατολης, 
ίνα άπλώς άνασκευάσn τα έπιχειρ1lματα αύτΟΟν. Ταύτην μόνην διέσωσεν ό 
Μ. , Α ilανάσιος Εν τ ψ , Απολογητικψ κατ α Άρειανών ( κεφ. 21 και έξης). Ό 

' δ' " ' Μ 'Α~" ' ' 1 _Q.' ~ ' "Α' ~' δ ν Σωκρατης εχεται, οτι ο . uανασιος επανε ,υων εις την ΛΕ~αν ρεια 

εύρεν έκεί τΟν άρειανΟν έπίσκοπον Γεώργιον ( ΙΙ. 15, 6 καl έξης). ΔΕν είναι 
άλη{}ές. (Ο • Α{}ανάσιος έπαvηλ{}ε-v είς την 'Αλεξάνδρειαν δύο Ετr} μετd τfιν 
σύνοδον τfjς Σαρδικfjς, Ί]τοι τΟ Ετος 346. Τότε εΊχε μΕν άποftάνει ό ά_ρειανός 
έπίσκοπος αύτiiς Γρηγόριος, δΕν είχεν δμως &κόμη σταλfj έκεί ό μνημονευ{}εlς 
Γεώργιος. Ο~τος εστάλη βραδύτερον ( 356/357 ). Αί ταραχαί, έπομένως περι 
τών όποίων ό Σωκράτης κάμνει λόγον ένταϋ-θα, δΕν Sγιναν κατ& τ1)ν Sλευσιν 
τοϋ Μεγάλου 'Α ftανασίου, &λλα βραδύτερο ν κατ& την ελευσι ν τοϋ άρειανοίi 
Επισκόπου Γεωργίου. 'Επειδfι δμως, ώ; έν τil διορ8ώσει τοϋ ΙΙ. 11 είδομεν, 
τ& κατd την ελευσιν τοϋ Γεωργίου συμβάντα Εσφαλμένως παρέ{}εσεν ώς γενό~ 
μενα προηγουμέ'\•ως, κατ& την Ελευσιν τοϋ άρειανοϋ Επισκόπου Γρηγορίου, 
δΕν άποκλείεται, δτι Ενταίi{}α, Οπου όμιλεί περl τοϋ Γεωργίου, Εχει ύπ~ Οψει, 
κατ~ ,άντίστροφον σύγχυσιν, τd κατ& τfιν'ελευσιν τοϋ Γρηγορίου συμβάντα. 
cH συντομία, μετd τfjς Οποίας Εκφράζεται, έμποδίζει, ίνα &ποφανθfi τις 

όριστικώς 1• 

ι Η u s s e y, αύτό-&ι, σελ. 128. Valesiιιs, παρd Migne, αύτό&ι, στήλη 212 
κ.έξ. και παριl Hussey, αύτό<&ι, σελ. 129 κ.έξ., πρβλ. και σελ. 564 κ.έξ. G e p
pert, αύτό'&ι, σελ. 89 κ.εξ., 118 κ.έξ. Hefele, αύτό-6-ι, τόμ. Ι. σελ. 491 κ.έξ., 
499 κ.έξ., πρβλ. και την γαλλικ'Ι)ν μετάφρασιν αύτής ύπΟ Leclercq, σελ. 691 κ.έξ., 
699 κ.έξ. και μάλιστα τιiς διορfl-ώσεις τοϋ μεταφραστοϋ έν ταiς -δπ' αύτοϋ προστε-6-εί
σαις ύποσημειώσεσιν ύπό τd άρχικά στοιχεiα αύτοϋ ( H.L. ). Η e r z ο g- Η a u c k, 
αύτόitι, τόμ. 2, 1897, σελ. 24 κ.έξ. S c h w a r t z, έν Zeitscbrift f. NTliche Wis
senschaft, 1935, σελ. 138 κ.έξ. L ί e t z m a n n, αύτό-&ι, σελ. 203 κ.έξ. 
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ΙΙ. 16. Ώς εν τii προηγουμένη Διορ{)ώσει ε'{δομεν, το δέκατον πέμπτον 
κεφάλαιον χρονολογικώς .. άρμόζει να τε-3fi μετ α τΟ ένδέκατον κεφάλαιον. Οϋτω 
τα κεφάλαια δέκατον τρί·τrον και δέκατον Εκτον πλησιάζουσιν riλληλα, παρεμ

βαλλομένου πλέον μόνον. τοϋ όλιγοστίχου δεκάτου τετάρτου κεφαλαίου. το 
13ον κεφάλαιον περιέχει τα άποτελέσματα της έπανόδου του Παύλου είς τΟν 

έπισκοπικΟν {}ρόνον τfjς Κωνσταντινουπόλεως, περl τfjς όποίας Sγινε λόγος 

Εν τψ δεκάτφ κεφαλαίφ ( 12, 2 ). Ό στρατηγος 'Ερμογένης, κατα διαταγην 
τοίi αύτοκράτορος Κωνσταντίου, Επεχείρησε ν& έκβάλη πά/ιιν της Εκκλησίας 

τΟν Παϋλον. Προύκλή{}η στάσις τοϋ λαοϋ και φόνος τοϋ ~Ερμογένους. ·ο 

αύτοκράτωρ Κωνστάντιος EHtιOv έξέβαλε τΟν Παϋλον τijς πόλεως. Κατα 

τΟ 16ον κεφάλαιον, ό Sπαρχος Φίλιππος, κατ& διαταγi}ν τοϋ αύτοϋ αύτοκρά
τορος, έξέβαλε τΟν Παϋλον τfjς πόλεως καL τiiς έκκλησίας καl άντεισήyαγε 
τΟν Μακεδόνων. Σύγκρουσις στρατοϋ καl λαου καί φόνος πολλών. fO Σω~ 

' ' J ' δ' ., ~ rE ' "δ ' ' " κρατης εσφα ιμενως εχεται, οτι ο ρμογενης ε ρασε μετα την ενεκα τού 

cθανάτου τοϋ Κωνσταντινουπόλεως ΕVσεβίου άποκατάστασιν τοϋ Παύλου ( 12, 
1 καl 2), ό δε Φίλιππος μετ& την &ποκατάστασιν αύτου ύπό τfjς συνόδου 
της Ρώμης τοϋ ι!τους 340 ( 15ον κεφάλαιον ). Έν πρώτοις, ή σύνοδος αvτη 
της Ρchμης ητο κατά τι άρχαιοτέρα του δανάτου του Κωνσταντινουπόλεως 
Ε~σεβίου ( 341/342 ), ι!πειτα, ώς εν τfi Διορilώσει τοϋ 15 κεφα),αίου εrδομεν, 
ύπΟ της συνόδου ταύτης τfjς Ρώμης δΕν άπεκατεστάftησαν οί έπίσκοποι, 

άλλ~ &πλώ; οί όρ-3όδοξοι τfjς Κωνσταντινουπόλεως, εν Sτος μετ~ αύτήv, μετα 

τΟν μνημονευ-θέντα δάνατον τοϋ Εύσεβίου, έπανέφερον τΟν Παϋλον. 
Ό Friedrich. Loofs καi ό Louis Duchesne ilεωροϋσι τα περι τοϋ 

Φιλίππου ώς συνέχειαν τών περι τοϋ ~Ερμογένους. Μετ& τΟν φόνον, δηλο

νότι, του ~Ερμογένους δΕν μετέβη είς την Κωνσταντινούπολιν αυτοπροσώπως 

ό αυτοκράτωρ Κωνστάντιος, ίνα έκβάλη τΟν Παϋλον, ώς λέγει ό Σωκράτης 
( 13, 5 ), &λλa διέταξε τον ι!παρχον Φίλιππον να πράξη τοϋτο. Κατα τον 
Eduard Schv..τartz, τα ύπΟ του Φιλίππου προκλη-3έντά γεγονότα πρέπει να 
τοποilετηilώσι βραδύτερον, μετα την σύνοδον της Σαρδικijς ( 343) και την 
ένεκα αlιτfjς Επάvοδον του Παύλου. ~Εν τοιαύτη π~ριπτώσει fι ύπΟ του Φι~ 
λίππου άπομάκρυνσις του Παύλου πρέπει να ταυτισθfi μετd τfiς Εν τψ εiκο
στιj> Ι'κτφ κεφαλαίφ ύπο τοϋ Σωκράτους μνημονευομένης ( 26, 6 ). 'Επίσης 
ό Φίλιππος δεν έξώρισε τόν Παϋλον είς την Θεσσαλονίκην, ώς λέγει δ Σω· 
κράτης ( 16, 6 ). Ό Παϋλος ε!ς την πόλιν ταύτην εξωρίσilη, κατα πaσαν 

πι-Βανότητα, ύπΟ τοϋ Κωνσταντίου, κατα τfιν πρώτην .fiπO τοϋ αύτοκράτορος 

τούτου i\ξορίαν (τέλη τοϋ 338. Σωκράτους, Π. 7 ). 'Ίσως μάλιστα άπλώς 
έκτοπισftεlς -fiπ~ αύτοϋ Εκ Κωνσταντινουπόλεως, μετέβη οίκειοflελώς είς Θεσ· 
σαλονίκην, ή όποία ήτο πατρlς αUτοϋ. Έκείftεν f'ιδυνή"θη να μεταβiί είς την 
Δύσιν. cO Φίλιππος πάντως Εξώρισε τΟν Παϋλον δι& τελευταίαν q:οράν. 
Τοϋτο μαρτυρείται ύπΟ τοϋ μεγά]ιου Άδανασίου. «Και τΟ μΕν πρώτον είς 
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Πόντον έξωρίσ{}η παρ& Κωνσταντίνου ( τοϋ Μεγάλου), τΟ δΕ δεύτερον παρα 
Πωνσταντίου, δε\1εlς άλύσεσι σιδηραίς, είς Σίγγαρα της Μεσοποταμίας έξω
ρίσftη καl έκεί{}εν είς τi}ν "'Εμισαν μετηνέχ{}η καl τΟ τέταρτον είς ΚουκουιJΟν 
της Καππαδοκίας περl τα Ερημα τοϋ Ταύρου Εν{}α καί, ώς συνόντες &πήγyει· 
λαν, &ποπνι γεlς -έτελεύτησεν... Τοϋ τοιούτου· {}ανά του διάκονον Ελεγον γεγε
νi'jσt!αι Φίλιππον, τον γενόμενον ~παρχον » (Προς μοναχόύς, κεφ. 7, πρβλ. 
και Σωκράτους, ΙΙ. 26, 6 ). Τi]ν δευτέραν φορaν του Παύλου eξορισ{}έντος 
καl μεταβάvτος -εlς Θεσσαλονίκην και τi}ν Δύσιν, τα ύπΟ τοϋ Μ. ~Αftανασίου 
ώς δευτέρα έξορία παρισταi3έντα είναι ή τρίτη έξορία, 00ς φαίνεται και 'έκ 
της άλληλουχίας τών λόγων αύτου. τα περl της δολοφονίας αυτοϋ είναι 

&βέβαια 1 . 

ΙΙ. 174 ΤΟ περιεχόμενον τοϋ κεφαλαίου τούτου ταυτίζεται πρΟς τΟ 
περιεχόμενον τού 15ου κεφαλαίου. ΠεQ'ιέχουσι τα επομενα κοινα στοιχεία. 
Φυγ1) του Μεγάλου 'Α {}ανασίου eξ 'Αλεξανδρείας και μετάβασις ε!ς τi]ν 
Ρώμην. ·'Απόστολi} άπεσταλμένων ύπΟ του Κωνσταντινουπόλεως Εϋσεβίου 
( τοϋ γνωστοϋ άρειανοϋ Επισκόπου Ε1Jσεβίου Ν ικομηδείας), i]τοι ύπΟ τών 
'Αρειανών πρΟς τΟν Ρώμης 'Ιούλιον, περl τfjς όποίας δΕν γίνεται μΕν λόγος 
Εν τψ 1f>Ψ κεφαλα(φ γίνεται ομως εν τψ ll<t> κεφαλαίφ ('{δε τi]ν διόρflωσιν 
τοϋ κεφαλαίου τούτου). ~Επιστολfι τών έv ~ Αντιοχεί~ συvελθόντων άρειανών 
Επισκόπων πρΟς τΟν αlJτΟν ~Ιούλιον. ~ Απάντησις τοϋ Ρώμης .,Ιουλίου πρΟς 
αύτούς. 'Εν τ(fι 15Φ κεφαλαίφ ό Σωκράτης, άvτλών έκ τοϋ Σαβίvου, είχε 
σχηματίσn Εσφαλμένηv &ντίληψιν περl τοϋ περιεχομένου καl τοϋ σκοπdϋ των 
έπιστολών τοϋ 'Ρώμης 'Ιουλίου πρΟς τοUς έν ~ Αντιοχείg συ_vελθόντας άρεια· 
νους έπισκόπους. .καl τοϋ χρόνου της συντάζεως τfjς άλληλογραφίας ταύtης 
( 'ίδε τi]ν διόρι~ωσι ν του 15ου κεφαλαίου). Έvταυ{}α &ντλών εκ του Μ. 'Α t!α
νασίου και μάλιστα ΕΚ τi'jς τρίτης επιστολijς του Ρώμης 'Ιουλίου (Μ. 'Α{}α
νασίου, , ΑπολογητιΚος κατα Άρειανών, κεφ. 21 και έξijς ), εσχημάτισεν 
όρ{}ην &ντίληψιν περl α1Jτών. 'Αλλ' ό Σωκράτης εν τjj Έκκλ. 'Ιστορί~ αϋτου 
έκ παραδρομής διετήρησεν :~μφοτέρας τdς έκδοχάς, τΥιν όρ{}i}ν και την έσφα'λ
μέVην. "Η μετάβασις i:οϋ Κωνσταντινουπόλεως ΠαVλου εlς τi}ν ~Ιταλίαν ε! ναι 
Επίσης ή αύτη πρΟς τfιν Εν τ0 δεκάτψ πέμπτφ κεφαλαίφ μνημονευομένην 
( 15, 2 ), δτε δηλαδi] πρώτην φορaν έξωρίσflη ύπο του αiJτοκράτορος Κων· 

ι Valesius, παρό. Migne, αύtό&ι, στήλη 215 καί 216 καt παρό. Hussey, αύτό1rι, 
σελ. 131 κ.έξ. F r. L ο ο fs, έν ~erzog- Haιιck, αύτό&ι, τόμ. 12, 1903, σελ. 42 
κ.έξ. L. D u s c h e s n e, Histoire ancienne de l'Eglise, tome ~ΙΙ, 1910, σελ. 212 
κ.έξ .. Ε d. S c h w a r t zΊ έν Zeitschrift f. NTliche Wissenschaft,' 1935 ( .1936 ), 
σ~λ. 148· κ.έξ. ~- G. Ο p i"t z, έν τ'fi ύπ' αύτοϋ έκδΟσει τών εργων τοϋ Μ."Άοfl-ανα
σίου: Histot'ia Arianorum· (=ΠρΟς ιiοναχούς ), 1940, έν ταtς ύποσημειώσεσι του 
7ou κεφαλαίού. 
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σταντ ίου (Σωκράτους, Π. 7 ). Ώς εν τfi προηγουμένη διορ{}ώσει ε'(δομεν, ό 

Παυλος τότε και οzι βραδύτερον, ώς δέχεται ό Σωκράτης ( ΙΙ. 16, 6 ), eξω

ρίσftη η οtκειοθελώς μετέβη εϊς n)v πατρίδα αύτοίί Θεσσα/..ονίκην. ~Ενταϋθα, 
ιϊρα, δρ"θώς λέγεται) δτι δ Παύλος Εκ τής Θεσσαλονίκης μετέβη εϊς την ~Ι τα· 

λίαν ( 1 ί, 12 ). Νέον στοιχείον Εν τ@ δεκάτφ έβδόμφ κεφαΧαίcρ κυρίως είναι 
' ' ' E,;r ' "' " l'.Ιr ~Α α ' • το επομενον. ιναι γνωστον, οτι ο 1n. υανασιος ηναγκάσΗη vCt φύγn έξ 

~Αλεξανδρείας, έ'νεκα τοϋ διορισμοϋ τοϋ άρειανοϋ Επισκόπου Γρηγορίου. 

Τουτο eδέχt!η και ό Σωκράτης προηγουμένως ( ΙΙ. 11, 6 ). 'Αλλ' εν τψ δεκάτω 
~βδόμφ κεφαλαίφ, τΟ όποίον έξετάζομεν, προσάγει Cίλλην αίτίαν τfjς φυγfi~, 
επαυξάνουσαν την σύyχυσιν. "Ότι, δηλαδή, ό ~Α-θανάσιος έπώλει τΟ δια τοVς 

πτωχοVς προωρισμένον αύτοκρατορικΟν σιτηρέσιον, ό δΕ αϋτοκράτωρ Κων

στάντιος ήπείλησεν αϋτφ {}ανατικην ποινην ( 17, 1-3 ). ΔΕν είναι άληθές, 
Οτι Ενεκα τούτου ό Μ. Ά{}ανάσιος Εφυγεν έξ ~Αλεξανδρείας. Την μνημονευ

{}εϊσαν κατ~ αύτοϋ συκοφαντίαν τών ~ Αρειανών ό Σωκράτης &νεϋρεν έν τij 

eγκυκλίφ eπιστολfi τijς συνόδου τijς 'Αλεξανδρείας του ~τους 338 (Μ. Άt!α· 
νασίου, ~ΑπολογητικΟς κατα ~Αρειανών, κεφ. 18 ). Έκ τών άλλεπαλλήλων 

κατ α τοϋ ~Α 8ανασίου συκοφαντιών ή σύνοδος έξfiγε τΟ συμπέρασμα, δ τι οί 
'Α , 'ζ, , J , ' ~ _α , ρειανοι ε ητουν να προκα .εσωσι την εις υανατον καταδίκην του Μ. 'ΑΗ-α-

νασίου ( « φονευσαι ζητουσι τον ι'ΙΙ•δρα » ). Ό Σωκράτης παρεξηγήσας t>)ν 

φράσιν, ύπέ8εσεν έσφαλμένως, Οτι ό αυτοκράτωρ « {}άvατον αlJτψ την ζημίαν 
ήπείλησεν » ( 17, 3 ). Ή eπιστολi] τi'jς συνόδου τijς 'Αλεξανδρείας έγράφη τ ψ 

338. Ό &ρειανος Γρηγόριος διωρίσt!η επίσκοπος 'Αλεξανδρείας τψ 339. 
•Ένεκα τοϋ Γρηγορίου, ώς καl άνωτέρω ελέχ-θη, ό Μ. ~Α{)ανάσιος έγκα

τέλειψε τi}ν 'Άλεξάνδρειαν, μετα έ'να μi]να έγκατέλειψε καl την Α~ίγυπτον 

και μετέβη ε!ς τi]ν Ρώμην (τον Άπρίλιον του 339 ). Ό Ρώμης 'Ιούλιος 
• λ , ., , ~' , ' λ' ' ειχε π ηροφορησει αυτον, οτι προκειται να συγκα εσn συνοδον έν μη όρι· 

σ_ο., ,., ' ' ' (Μ'Α-" ' 'Α 1 ' ' ' υεντι ακομη τοπφ και χρονφ . uανασιου, πο .ογητικος κατα Αρεια· 

νών, κεφ. 22 και 24, Προς μοναχούς, κεφ. 9. Πρβλ. και Σωκράτους, Π. 

17 4) "Η δ ., ~ ' " ,. ' 1 ' • , . η εν ετος προηγουμενως η εγκυκ .. ιος επιστολΥι τfjς σuνοδου της 

~Αλεξανδρείας τού 338, περl τΟ τέλος όμιλοίiσα περl τfjς καται.ρήσεως τού 

σιτηρεσίου είχε χαρακτηρίσει αί1τηv c'O;;: νέαν συκοφαντίαν («οία γ&.ρ Χαl ,.υv 

κατείρηται ό συλλειτουργΟς ήμών Άftανάσιος άναγκαίον ύμάς είδέναι » ), 8v 
σχέσει πρΟς τας προηγη{}είσας κατηγορίας, περl τώv όποίων Εκαμε λόγον 

προηγουμένως. ·ο Μ. ~Α8ανάσιος, παρα{}έσας τΎιν έγκύκλιοv ταύτην Επιστο~ 

λi]ν έν τ ψ Άπολογητικψ κατ α Άρειανών ( κεφάλαια 3- 19 ), κάμει λόγον 
μετ' όλίγον περl τijς ελεύσεως έαυτου ε!ς τi]ν Ρώμην ( κεφ. 20 ), χωρις να 
&ναφέρη τΟν έν s Αλεξανδρείg διορισμόν τοϋ άρειανοϋ έπισκόπου Γρηγορίου, 
διότι περl αύτοϋ ώμίλησεν άλλου πολλάκις. Έκ τούτου ό Σωκράτης, παρα· 

πλανηftείς, τi}ν έν τii έγκυκλίφ έπιστολfi άναφερομένην μΕν ώς vέαν, άλλs Εν 

τψ μεταξV καταστάσαν παλαιαν συκοφαντίαν, έ&εώρησεν έσφαλμένως ώς 

ΕΠΕΤΗΡΙJ; ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩ.Ν Σ:Πt:>ΥΔΩΝ 'Έτος K'i' 6 
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αlτίαν της Εγκαταλείψεως τfίς Άλεξανδρείας ύπΟ του Ι\1. Ά{}ανασίου, μη 
8ν8υμη8είς, Οτι Εν τfi πραγατικότητι ύπrjρχεν &κόμη μεrαγενέστερον γεγονός, 
δ διορισμΟς του &ρειανοϋ Επισκόπου Γρηγορίου ( 339 ), δ όποίος προUκάλεσε 
την φυγfιν τοίi J\1. ~Α-θανασίου 1• 

Π. 18, 1 καl 2. «'Ο δΕτών έσπερ(ων μερών βασιλεvς (Κώνστας) ... 
πρΟς τΟν άδελφΟν ( Κωνστάντιον) γράμματα διαπέμπεται, δηλών τρείς Επι~ 
σκόπου; πεμφθf}ναι πρΟς αυτόν, τΟν· λόγον δώσοντας της Παύλου καl • Α-θα
νασίου κα1!Jαιρέσεως. Καl πέμπο·\'ται Νάρκισσος ό Κίλιξ, καl Θεόδωρος ό 
ΘρQ:ξ, καl 1\Ι[άρις Χαλκηδόνος, καl :Μάρκος ό Σύρος. Οϊ τινες παραγενόμενοι 
τοίς μSν περl ~ Αftανάσιον οϋδαμώς εLς λόγους ελ&είν κατεδέξαντο, την δS έν 
• Α ντιοχείg έκτεftείσαν πίστιν &ποκρυψάμενοι, έτέραν δΕ συγκαττύσαντες Επι· 
δεδώκασι Κώνσταντι ». Ό R. Hussey ( 1853 ), στηριχΗεlς επι τijς σχετικijς 

διηγ1lσεως τοϋ l\1. 'Α-Βανασίου, άνεϋρε δύο λά&η είς τΟ παρατε&Sν χωρίον 
τοϋ Σωκράτους. Πρώτον, δ Κώνστας δSν ένδιεφέρ{}η τόσον περl τοϋ l\1. 

'Α{}ανασίου καl τού .Κωνσταντινουπόλεως Παύλου, δσον παρίσταται ύπΟ τοίί 
Σωκράτους (πρβλ. καl 20, 1 ), οϋτε έζήτησε nlY άποστολΎιν έπισχόπων. οι επί
σκοποι έστάλησαν πρωτοβουλίg τfις « έν Εγκαινίοις » συνόδου της Άντιοχείας 
( 341 ). Δεύτερον, οί άπεσταλμένοι έπίσκοποι δεν συνέταξαν αlιτοl τΟ εLς τΟν 

!' Κώνσταντα επιδοSεν σύμβολον, &ποκρύψαντες δijSεν το σύμβολον τijς μνη· 
ι 
1 i μονευΗε(σης &ντιοχειανijς συνόδου. Ό Reading ( 1720 }, στηριχSεlς Επ(σης 
" είς χωρίον τοϋ Μ. ~ Α{}ανασίου, είι,ε προηγουμένως άνεύρει άλλο λάθος τοίί 
(,!,i: Σωκράτους, τρ(τον, ό Μ. 'ΑSανάσιος, δηλονότι, δeν εύρ(σκετο τότε εν τfi 
;r αυλiί τοίί Κώνσταντος (Εν Τρεβίροις τώv Γαλλιών ), ώ; έκ πρώτης Όψεως, 

" ! 

I 
! 

!!; τσωΔχιστον, φαίνεται ύπονοών ό Σωκράτης, άλλ' εύρίσκετο Εν Ρώμη. 
!,!:,:':,_ ΤΟ χωρίον τοϋ l\ιf. Άι'Jδα~·ασίου~, έπl τοϋ δποt~υ στη;ιι.{}εlς, όe ~ussey 1ι, :- Εκαμε τδ.ς μνημονευθείσας υο πρωτας παρατηρησεις, ειναι το επομενον. 

f~ «Ταύτα πράξαντες Εν "Αντιοχείς_ι τοίς Έγκαινίοις, νομίσαντες δε μη τελείως ~ 
ι, γεγραφέναι, Qεμβομένην σε την διάνοιαν Εχοντες, α03ις πάλιν συντιθέασιν i 
~;· U.λλο γράμμα δηΊ1εν περl πίστεως μετδ. μfl\'ας όλίγους, καl άποστέλλουσιν εLς ~ 
ι τ ας Γαλλ(ας Νάρκισσον ( Νερωνιάδος ), Μάρι ν (Χαλκηδόνος), Θεόδωρον I 
ΙΗ ( 'Ηρακλε(ας) καl Μάρκον ( 'ΑρεSούσης ). Κ&κείνοι ώς &πο συνόδου πεμ- I 
~~,; ψθέντες έπιδεδώκασι τc"ρ ... Κώνσταντι τφ ΑVγούστφ καl τοίς Εκεί πάσι ν» f: 

~~.:.,,, •• ,~ ι Va1esius, παρό. Migne, αύτό-θ·ι, στήλη 218 κ.έξ. καt παρό. Hussey, αύτό{}ι, ~~ .•. 
~" σελ. 133 ~ 136. Η u s s e J', αlιτό&ι. G e Ρ. p e r t, αί'ιτό&ι, σελ. 118 κ.έξ. Η e f e 1 e, 
~1:: α{Jτό-&ι, τόμ. Ι. σελ. 491 κ.έξ., πρβλ. καΙ. τfιν γαλλικ-fιν μετάφρασιν αύτη ς ·ύ:τΟ Le~ · 

1';, ~~:~~·α~::~ ~9~-~έ~. ~:~:,~;~::·σ~~;,~·;:;:~σ~ς e τ;~ ~~~ψ~α::ο~ :~ :::i&~:τ~ό:~ I 
1!:

1 

2, 1897, σελ, 23 κ.έξ. καl 26. D u c h e s η e, ω)τό&ι, τόμ, Π. σελ. 200 κ.έξ. ι 

' I 
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( Περl τών γενομένων Εν τfi Άριμίνφ καl έν Σε/ιευκείg συνόδων, κεφ. 25 ). 
eH πρώτη παρατήρησις τοϋ Hussey είναι Επισφαλής. Δf:ν άποκλείεται, δη/.ο

νότι, τΟ Ενδεχόμενον, Οτι δ Κώνστας Ενδιεφέρθη, Οχι μΕν 'ίσως εΙδικώς δια τΟν 

Μ. 'Α{}αvάσιον καt τΟν- Κωνσταντινουπόλεως Παϋλον, &φοU ήσαν καl Ciλλοι 

μετ" αUτών καflnρημένοι Επίσκοποι καl εύρίσκοντο έπίσης Εν τi] Δύσει, άλ/λ 

γενικώς δι& τΟ έκκλησιαστικΟν τοϋτο ζ1lτημα καl Εγραψε σχετικώς πρΟς τΟν 
άδελφΟν αύτοϋ Κωνστάντιον. cH ()ευτέρα παρατήρησις τοϋ Hussey είναι 

όρΒή. ΤΟ εtς τΟν Κώνσταντα έπιδοθεv σι1μβολον πίστεως δεν συνετάχ{}η ϋπΩ 

τών άπεσταλμένων, δ..λλ~ ύπΟ της « έv έγκαινίοις » συνόδου τi]ς ΌΑντιοχείας 

( 341) και είναι τΟ λεγόμενον τέταρτον σύμβολον της συνόδου ταύτης {~ίδε 

τi]v διόρΗωσι1· εlς το ΙΙ. 10, 1 καl 2 ). 
ΤΟ χωρίον, έπl τοϋ όποίου στηριχ{}εlς ό Reading Εκαμε την ώς τρίτην 

άνωτέρω τε{}είσαν παρατήρησιν, έμπεριέχεται έν τiί πρΟς τΟν Κωνστάντιον 

Άπολογίg τοϋ Μ. ~ Α·θανασίου καl αποτελεί όλόκληρον τΟ τέταρτον κεφά· 

λαιον. Την παρατήρησιν αύτοϋ σαφηνίζει αϋτΟς δ Reading. Κατ~ αϋτόν, 
συνέβη εν έκ τών δύο έπομένων. 'Ή οι &πεσταλμένοι της &ντιοχειανfiς συνό· 
δου ήρνήftησαν να μεταβώσιν είς η)ν Ρώμην, δπου διέτριβεν δ Μ. ~Α{}ανά· 

σιος, 1i διελftόντες δια τfις Ρcδμης ήρνή{}ησαν να έπικοινωνήσωσι μετ~ αlιτοϋ. 

Πιftανώτατα δμως οlιδεv άλλο συνέβη, εϊ ~ο) τΟ γνωστΟν καl άναμφισβήτητον 
γεγονός, δτι ό έπίσκοπος Τρεβίρων Μαξιμίνος, φίλος καl ύποστψ)ικπ)ς τού 

Μ. ~Αθανασίου, ήρνήftη να Ελθn εlς έπικοινωνίαν μετ& τών άπεσταλμέ·νωv 

τfjς άντιοχειανης συνόδου ( •Επιστολfι τών άνατολικών, κεφ. 27, παρ' "Ιλαρίφ 
Πικταύων, Fragnιentum III. Migne, λατινικη σειρά~ τόμο; l()ος, σηlλη 

674, 1!κδοσις Βιέννης, νοl. LXV. pars IV. 1916, σελ. 65 καl έ'ξijς). Τοuτο δ 
Σωκράτης Εκ μνημονικοϋ λάι1ου; άνέφερεν άντιστρόφως, δτι δηλαδή, οι &πε· 

σταλμένοι ήρνήfiησαν νιi έπικοινωνήσωσι μS τους περl τΟν lVI. 'ΑΗανάσιον, 

δ όποίο; οϋτως άνακριβώς παρεστά1~η ώς διατρίβων τότε έν Τρεβίροις 1 • 

11. 20, Περl τijς εν Σαρδικii συνόδου. Ό Σωκράτης 1!ι~εσεν αi•n)v μετa 

τ'fιν άρειανικ'fιν σύνοδον τfις Ί\ντιοχείας τοϋ Ετους 344, η όποία συνέταξε 
η)ν λεγομένην « μακρόσηχον Εκθεσιν ». Περl αUτfις ό Σωκράτης έπραγμα· 
τεύftη εLς τΟ προηγούμενον κεφάλαιον, τΟ δέκατον Ενατον. "Η τοποθέτησις 

ι Η u s s e y, αlιτό-&ι, σελ. 136 κ.έξ. Reading, παριl Husse3r, αύτό{}ι, σελ. 

137. Herzog-Hauck, αύτό{}ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 26. Schwartz, έν Na
~hrichten der Gese11schaft der \Viss. zu Gδttingen, 1911, σελ. 513 κ.έξ. D u· 
c 11 e s n e, αύτό-&ι, τόμ. Ι Ι. σελ. 213 κ.έξ. Κ ί r s c 11, αύτό·&ι, σελ. 389. L i e t z
uι a η η, αύτό-&ι, σελ. 194. G. Β a r d y, Recl1erches sur Lucien dΆntioche, 
1936, σελ. 100, δέχεται τήν γνώμην τοϋ Σωκράτους περί τοϋ τετάρτου συμβόλου 
της συνόδου της Άντιοχ,εiας ( 341 ). 
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αϋτη τfiς Εν Σαρδικi) συνόδου δεν προέκυψεν άπλώς Εκ της οlκονομίας τοίi 

Uλικοϋ, &λλ~ είναι χρονολογικfι καl ίστορικη κατάταξις αύτης, διότι ό Σω
κράτης ρητώς ώς Ετος συγκλήσεως τfiς συνόδου ταύτης δέχεται τΟ « ένδέκατον 
Ετος άπΟ τfiς τελευτfjς του πατρΟς των δύο Α f,yούστων » ( 20, 4), 11τοι άπΩ 
τijς τελευτijς τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου ( 337 ). Οϋτως &; Ι!τος τijς συνόδου 
τα"ύτης &ρίσι'Jη το 347. Ή &ποδοχiι τijς χρονολογίας ταύτης διετηρήι'Jη μέχρι 
τοϋ 1738 καl Sν τινι μέτρφ μέχρι τοϋ 1852. "Έκτοτε άvτεκατεστάίlη ύπΟ τοϋ 
Ετους 343. τα α"lτια, τα προκαλέσαντα την άντικατάστασιν tαύτην δύναταί 
τις να &νεύρu παρα Hefele ( Conciliengeschic!Jte, τόμος Ι. σελ. 533 και 
fξijς ). "Η Εν Σαρδικfi σύνοδος, κατ& ταϋτα, Επρεπε να τει1ft πρΟ τijς &ρεια
\'ικi]ς συνόδου τfiς ~Αντιοχείας τοϋ 344 και τfiς « μακροστίχου όμολογίας » 

αύτfjς. Σήμερον, μάλιστα, άντι τοϋ fτους 343 προτιμώσι τΟ fτος 342. 
~Α ναφέρομεν τα Εν τι$ εϊκοστ(i) κεφαλαίφ Επl μέρους Εσφαλμένα τοϋ 

Σωκράτους. 20, 5. « ~Εκ μΕν των Εσπερίων μερών περι τοVς τριακοσίους 

συνfjλitον Επίσκοποι, άSς φησιν ~Αθανάσιος». ~Η περι τοϋ άρι{}μοϋ των 

μελών τfjς συνόδου τfiς Σαρδικfίς είδησις αϋτη τοϋ Σωκράτους δΕν είναι 
&ληi!ής. Ό Μ. 'Αi!ανάσιος λέγει περι εαυτοϋ βεβαίως, δτι fι&φώ{)η ύπο 
Επισκόπων « π λείους τριακοσίων» ( ~ Απο],ογία κατ α Άρειανώv, κεφ. 1) και 
παραι'Jέτει τα ονόματα 282 έπισκόπων ( αύτόi!ι, κεφ. 50), &λλα σαφηνίζει, 
δτι ε'ίς αUτοιJς περιλαμβάνονται καl δσοι μετα ταϋτα ύπέγραψαν τ<Χς άποφά
σεις τfjς συνόδου. « ·π έν Σαρδικfi σύνοδος άπέστειλε καl πρΟς ταUς μη 
δυνηΗέντας άπαντfiσαι · καl γεγόνασι καl αύται σύμψηφοι τοίς κρι{}είσιν » 

( αύτόι'Jι, κεφ. 49, έν τέλει). Ό μέγας 'Αi!ανάσιος τοvς πράγματι μετασχόν· 
τας τfiς συνόδου καl έκ τfίς ~ Ανατολfiς καl Εκ τfίς Δύσεως όρίζει περl τους 
170 ( « πλείον f! Ι!λαττον ρο' ». Προς μοναχούς, κεφ. 17 ). 'Αφαιρεi!έντων 
των 7 6 άνατολικών ι οί περισσότεροι τών όποίων άρειανίζοντες άπεχώρισαν 
τfjς συνόδου, ύπολείπονται 94, ητοι περίπου έκατΟν έκ τfiς Δύσεως. 

20. 6. « Προύβάλλοντο δΕ οί μΕν άσ&ένειαν σώματος, οί δΕ τΟ στενΟν 
της προ{}εσμίας εμέμφοντο, ηlν αϊτίαν Επί ~Ιούλιον τΟν έπίσκοπον Ρώμης 
&.ναφέροvτες· καίτοι εvωυτοϋ καl 8ξ μηνών διαγενομένων, άφ~ ού η τε σύνο

δος έκεκήρυκτο καl οί περl τΟν~ Α{tαvάσιον έν τfi Ρώμη διέτριβον, την σύvο

δον περιμένοντες ». Δια τούτων ό Σωκράτης {}έλει να δικαιολογήση, διατl Εν 
τij συνόδφ τijς Σαρδικijς παρευρέi!ησαν ολίγοι έπίσκοποι έξ Άνατολijς. 
'Αλλ~ αν άφαιρέστι τις την εκ τijς άσδενείας δικαιολογίαν, τi}ν όποίαν ό Σω

κράτης δια λογικijς εΙκασίας έδημιούργησεν, τα άλλα έλήφι'Jησαν μ8ν έξ ίστο· 
ρικίiς πηγης, δεν σχετίζονται Ομως μΕ τi}ν σύνοδον της Σαρδικης. 'Αναφέρον

ται Εν τiί πρΟς τοιJς ΆρειανοιJς της Άνατολiiς Επιστολfi τοϋ Ρώμης ~Ιουλίου 

καl σχετίζονται μΕ την σύνοδον της: Ρώμης τοϋ fτους 340. Παρα{}έτομεν τα 
σχετικCι χωρία τijς έπιστολfiς ταύτης. « ~Εμέμψασ{}ε ( σείς οί άρειανοί ), Οτι 
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στενfιν την προδεσμίαν της συνόδου ώρίσαμεν ( έγι:Ο ό Ρώμης Ίούλιος) » 
(Μ. Άi!ανασίου, 'Απολογία κατα Άρειανών, κεφ. 25 ), <<και γαρ προς 

τούτοις πασι παρέμεινε ν ( ό Μ. ~Αθανάσιος) ένταϋ&α ένιαυτΟν καl Εξ μηνας 

έκδεχόμενος τfιν παρουσίαν ύμών » ( αύτό{)ι, κεφ. 29 ). Ταϋτα δ Σωκράτης 
άφελώς μετέφερεν εϊς τήν σύνοδον της Σαρδικfjς. 

20, 7 καl 8. Οί μΕν άvατολικοι ( άρειανοl) επίσκοποι ήρνή&ησαν να 
μετάσχωσι τiiς συνόδου της Σαρδικης, « εί μη τοιJς περ1. ~ Αδανάσιον και 

Παϋλον εξελάσωσι τοίi συλλόγου», οί δΕ Εσπέριοι ( δρ&όδοξοι) « οϋκ ήνε(
χοντο μη παρείναι τοιJς περl Παίiλον καl ~Αitανάσιον ». Είναι βέβαιον, δτι 

της συνόδου της Σαρδικflς μετέσχον ό Μ. Ά{}ανάσιος, ό ~Αγκύρας Μάρκελ· 

λος και ό Γάζης Άσκληπdς. 'Αλλ~ dρά γε μετέσχον και C'iλλοι -δπό τών 

Άρειανών ΕκτοπισSέντες επίσκοποι τfjς ~Α νατολfjς; ~Ονόματα τοιούτων 

παρα{}έτει ό Μ. ~Αδανανάσιος Εν τfi πρΟς ΜοναχοiJς συγγραφfi αύτοϋ ( κεφά· 
λαια 5 · 7 ). Δια το ζήτημα τijς συμμετοχijς αiJτών έν τjj συνόδφ τijς Σαρδι· 

κfjς σχετικαl πηγαl κυρίως είναι δύο Εγγραφα, Εγκύκλιος επιστολη τfjς δρ{}ο· 

δόξου πλειοψηφίας τijς έν Σαρδικfi συνόδου (Μ. Άi!ανασίου, 'Απολογία 

κατ& ~ Αρεανών, κεφ. 42 καl έξης) καl Εγκύκλιος επιστολΎι της &ρειανιζούσης 
μειοψηφίας τijς αύτijς συνόδου ( Ίλαρίου Πικταύων, Fragmentum ΠΙ. 

Migne, λατινικi} σειρά, τόμος 10, στήλη 647 κ.εξ., Ι!κδοσις Βιέννης, vol. 
LXV, pars IV, 1916, σελ. 48 κ.έξ. ). 'Αλλα ταϋτα είναι δυνατον να έρμηνευ· 
{}ώσι καt ύπΕρ καl εναντίον της συμμετοχfjς και Ο.λλων τοιούτων επισκόπων 

εν τii συvόδφ τfiς Σαρδικfiς. Πάντως δμως εκ των εγγράφων τούτων εξάγεται, 

οτι ό Κωνσταντινουπόλεως Παϋλος δεν μετέσχε τijς συνόδου τijς Σαρδικijς, 

ένι$ ό Σωκράτης εσφαλμένως δέχεται τΟ άντί-θετον. ·π μΕν πρώτη εγκύκλιος 

έπιστολη οUδαμοϋ άναφέρει τΟν Παϋλον ρητώς, ή δΕ δευτέρα λέγει περι αύτοίί 

τα επόμενα. « Asclepas autem... hodieque cum Paulo, cujus causa 
haec gesta sunt, coιnmιιnicare non cessat, sed et illi, qui per Asclepam 
Paulo comnΊunicant, accipientes ab eodem scripta atque ad illum 
mittcntes » ( Migne, 10, στ. 6ί0, Ι!κδοσις Βιέννης, σελ. 61 ). Ό Παϋλος, 
δηλονότι, εύρίσκετο εν eξορί<;<, ή δ8 ορ{)όδοξος πλειοψηφία τijς συνόδου τijς 

Σαρδικijς έπεκοινώνει μετ' αύτοϋ μέσον τοϋ Γάζης Άσκληπ<'i δι' &λληλογρα· 

φίας (πρβλ. και Θεοδωρήτου, Έκκλ. 'Ιστορία, ΙΙ. 5 ). 

20, 9. « την τοϋ &νομοίου δόξαν έπιστολας συγγράψαντες πανταχοϋ δια· 
• ( ή • 'ζ • J ·ο . , • πεμπονται αρειανι ουσα μειοψηφια ». ισχυρισμος ουτος τοϋ Σωκρά· 

το-υς δΕν είναι Επίσης άλη{}ής. At εν τψ παρατεitέντι χωρίφ μνημονευόμεvαι 
επιστολαl είναι ή άνωτέρω &.ναφερ{}είσα έγκύκλιος επιστολ1) τfiς άρειανιζού

σης μειοψηφίας τfjς συνόδου της Σαρδικfiς, εν τέλει τfjς όποίας έπιστολfjς 

ύπάρχει πράγματι όμολογία πίστεως, άλλ" α-Βτη δΕν διδάσκει, δτι έν τi} ~Αγί!f 

ιi!i 
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Τριάδι ό YLO; είναι άνόμοιος τοϋ Πατρός. 9Επαvαλαμβάνει τΟ λεγόμενον 
τέταρτον σύμβολον τfiς «§γ έγκαινίοις »συνόδου τfiς Άντιοχείας ( 341 ), μετ& 
περισσοτέρων Εν τέλει άναθεματισμών. ΟUδεμίαν ώρισμένηv κακοδοξίαν περιέ~ 
χει, δεν άνταποκρίvεται Ομως πλήρως είς την δρ{)οδοξίαν. ~Η δρ{}όδοξος 
πλειοψηφία της συνόδου τiiς Σαρδικfι;, έπομένως, δΕ:ν εΙχεν Ενώπιον αύτης την 
διδασκαλίαν του « &νομοίου » ϊνα πολεμήση αύτήν, ώς ό Σωκράτης άμέσως 
μετα ταϋτα Εσφαλμένως ίσχυρίζεται · « o't δΕ Εν ΣαρδικΌ ... τΟ άνόμιοv έκβα~ 
λόντες κτλ.» ( 20, 10 ). 'Η όμολογία τi'jς δρiJοδόξου πλειοψηφία; δεν δπάρχει 
μΕν έν τέλει της ύπΟ τοϋ Μ. ~Α {}ανασίου δημοσιευομένη; έγκυκλίου έπιστο· 
λfiς α1Jτών ('Απολογία κατα Άρειανών, κεφ. 47, 6), ύπάρχει δμως έν τέλει 
τοϋ UπΟ τοϋ Θεοδωρήτου δημοσιευομένου κειμένου αύτης ( Έκκλ. elστορία, 
Π. 8, R7 καl έξης). Δδν ,'}ίγομεν τΟ ζήτημα, κατα πόσον ή όμολογία αϋτη 
προέρχεται εκ τi'jς δρiJοδόξου πλειοψηφίας τi'jς συνόδου τijς Σαρδικi'jς 1• 

ΙΙ. 22, 3 καl έξης. « co τών έσπερίων μερών βασιλεi.ις ( Κcδνστας) τα έν 
τfi κατ& ΣαQδικην γενόμενα γνώριμα τQ> &δελφψ Κωνσταντίφ κα{Ηστησιv, 
άποδίδοσΗαί τε τοίς περl Παϋλον καl Ά-&ανάσιον τοιJς ίδίους τόπους παρε
κελεύτο ... Αϊρεσιν αf;θις προ1Jτί8ει η δέχεσitαι τοiJς περl Παϋλον καl 'Λ-θα
νάσιον Εν τίj οl.κείg τάξει καl άποδιδόναι αιJτοίς τιΧς έκκλησίας η μη ποιοϋντα 
τούτο έχ{}ρόν τε είναι καl προσδέχεσ{)αι πόλεμον». ·ο Σωκράτης παραθέτει 
τfιν σχετικiιν έπιστολην τοϋ Κώνσταντος, έν τfi όποίg μετδ τοϋ Μ. Ά{)αvα~ 
σίου άναφέρεται καl ό Κωνσταντινουπόλεως Παϋλος. «!"Ω δε μεν έσl παρ'- έμοl 
'ΑiJανάσιος κα\ Παϋλος κτλ.» ( ΙΙ. 22, 5- 15 ). 'Ήδη ό Valesius {1668) 
ίσχύρίσ{}η, δτι ή έπιστολη αϋτη δεν είναι γνησία, η Οτι έγράφη είς προηγου~ 
μένην έποχήν. ·π περιεz.ομένη &πειλ1) τοϋ Κώvσταντος κατ& τού Κωνσταν~ 
τίου κα-θιστίt δύσκολον την τοποfJέτησιv α11τiiς προηγουμέvως. co Φιλοστόρ
γιος είς την αυτην περίστασιν παρα1'}έτει Gιλλην έπιστολΎιν τοϋ Κώvσταντος, 
ή όποία δΕν κάμει λόγον περl τοϋ Κωνσταντινουπόλεως Παύλου, &λλδ: μόνον 
περl τοϋ Λf. ~Α-θανασίου, καl ή όποία περιέχει σαφεστέραν άπειληv πολέμου 
κατα τοϋ Κωνσταντίου· « τυyχανέτω τοίνυν ( ό Μ. ~Α-θανάσιος) δια σοϋ 
ταύτης (της έπισκοπfiς 'Αλεξανδρείας), έπεl τοίς εμοίς γε α\Jη)ν άνακτήση· 
ται δπλοις >> ( Έκκλ. Ίστορία, ΠΙ. 12 ). Ό Θεοδώρητος εiς n]v α1Jτην επίσης 

1 Valesius, παρό. 1\fίgne, αύτό-&ι, στήλη 235 κ.έξ. και παριi Hussey, α-ότό-&L, 
σελ. 146 κ.έξ. Readίng, παρό. Husse)', α\ιτό&ι, σελ. 147. Hussey, α-ότό-&ι, σελ. 
147 κ.έξ. Η e f e 1 e, αύτό-&ι, τόμ.Ι. σελ. 533 κ.έξ., 539 Χ.έξ. Η e r z ο g- Η a u c k, 
αύτό-θ ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 25, 26 κ.έξ., 28, τόμ. 12, 1903, σελ. 262. S c h w a r t z, 
έν Nacl1richten d. G. d. \V. z. Gδttingen, 1911, σελ. 513 κ.έξ. και έν ZNT\·V.1935, 
σελ. 137 κ.έξ. D u c h e s η e, αύτό-θ·ι, τόμ. Π. σελ. 214 κ.έξ., 229 κ.έ·~. Κ ί r s c h, 
αύτό-&ι, σελ. 389 κ.έξ., 393 κ.έξ. L i e t z n1 a n n, αύτό-&ι, 194 κ.έξ., 204 κ.έξ, 
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περίστασιν κάμει λόγον περl έπιστολfjς τοϋ Κώνσταντος πρΟς τΟν Κωvστάν· 

τιον, δΕν παραΗέτει δμως αύηlν, άλλα δίδει πληροφορίας περl τοϋ περιεχο~ 

μένου αί'Jτfjς. •ομιλεί καΙ. ωJτΟς μόνον περl τοϋ Ι\1. ~Αίtανασίου, 1l δΕ κατ& 
τοϋ Κωνσταντίου άπειλi) είναι μετριοπαθεστέρα. « Et μη πεισfJείη (δ Κων
στάντιος) καl τα δίκαια πράξοι, αί'JτΟς την 'Αλεξάvδρειαν καταλήψεται καl 
τΟν 'Α{tανάσιοv αποδώσει τοίς πο8οϋσι προβάτοις » ( Έκκλ. "Ιστορία, Π. 

8, 56). Κατα ταϋτα, δ Κώνστα,; Εγραψε μΕν άπειλητικηv έπιστολην πρΟς τΟν 
Κωνστάvτιον, άλλα δδν διεσώθη έπακριβώ; τΟ κείμει-ον αUτης 1• 

ΙΙ. 23, 3. « Καl τέως μ8ν παραχρfjμα τΟν Παϋλον ... γράμμασί τε πάλιν 
τοίς οίκείοις δ τών έσπερίων βασιλέων (Κώνστας), 8τι τε καl τοίς άπΟ τfίς 

συνόδου, κατοzυρcf:ισας &ποστέλλει έπl ηlν Κωνσταντινούπολιν ». 23, 39 
« Διόπερ ό βασιλεiις ( τflς ~Λ νατολflς Κωνστάντιο;) ~Α &ανασίφ καl Παύλφ 

καll\ίαοκέλλcρ τοiις ίδίους &πεδίδου {}ρόvους· 8τι μΕν καl 'Ασκληπίt τι$ Γάζης 

καl Λουκίcρ 'Αδριανουπόλεως. Καl γαρ ούτοι ύπΟ της έν Σαρδικίj συνόδου 

έδέz{Jησαν ». Ό Κωνσταντινουπόλεως Παύλος, c'Ος ε'ίδομεν, δf:ν παρέστη μεν 
είς nlv σύνοδον της Σαρδικης, εύρίσκετο δμως είς άλληλογραφίαν μετ~ αιJτης 
( ϊδε άνωτέρω σελίδα 85 ), καί, ω; φαίνεται, άποκατεστά-&η όπωσδήποτε είς 

την έπισκοπΊ)ν αυτοϋ. Διότι έκ τοϋ λατινιστl διασωβέντος ήκρωτηριασμένου 
σημειώματος, τοϋ &ποκλη&έντος « Άκέφαλο; "Ιστορία», fi « eΙστορία Ά{)α· 
νασίου », καl γραφέντος μεταξιJ τών έτών 384_ καl 412, έξάγεται, Οτι ό Παίίλος 
περl τΟ 8τος 346 έπανηλ&εν είς Κωνσταντινούπολιν ( Mig·ne, τόμος 2β, στήλη 
1443 κ.έξ., § 2.) Ό 'Αγκύρας Μάρκελλος παρέστη εiς την σύνοδον τi'j; Σαρ

δικης, ή Ι)cρώ-&η καl άποκατεστά&η ύπ' αύτfjς, άλλCt τοϋ μ8v μα-θητοϋ καl δια

κόνου αUτου Φωτεινοϋ, έπισκόπου Σιρμίου, διδάσκοντος τας μοναρz.ιανικας 

δοξασίας τοϋ Ι\ίαρκέλλου καl καταδικασ&έντος μετ' α1Jτοϋ ( « μακρόστιχος 
Εκ&εσις » τfiς συνόδου τfjς Άντιοzείας τοU Ετους 344. Σωκράτους, Π. 19, 15 ), 
του δΕ Μεγάλου ΆΗανασίου, διακόψαντος τι1ς μετ& τοϋ Ι\ίGtρκέλλου σχέσεις 

( 345 Ίl 3.!6 ), ό Μάρκελλος εν Άγκύρ~ δεν· εl.σήρχετο εϊς τi]ν Εκκλησίαν 
αύ-rοϋ. « Nam negata sibi ab Athanasio cuιnmunione, ingressu sese 
ecclesiae Marcellus abstinuit >> ( Ίλάριο; Πικταύωv, Fragmentum ΙΙ. κεφ. 
23. :Migne, λατινικl) σειρά, τόμο; 10, στήλη 651 C, 8κδοσις Βιέννης, vol. 
LXV, Pars IV, 1916 σελlς 147 ). Έ3εώρει, δηλονότι, έαυτον κα3ηρημένοv, 
η τοUλάχιστον έν &ργί~; 2

• 

1 Valesius, παριl Migne, α\ιτό&ι, στήλη 246 κ.έξ. καl παρό. Hussey·, α-όtό'Ιrι, 

σελ. 154. Husse)', αύτό&ι, σελ. 154 κ.έξ. Η erzog-Hauck, αύτό'Ιrι, τόμ. 2, 
1897, σελ. 25, S c h w a r t z, έν ZNT\V. 1935, σελ. 139, σημ. 4. 

2 G u tn m e r u s, Die Hom6usiauiscl1e Paι·tei, 1900, σελ. 26, σημ. 3. L ο ο f s, 
έv Η e.r z ο g- Η a u c k, α-δτό&ι, τόμ._12, 1903, σελ. 262 κ.έξ. Ε d. S c b w a r t z, 

!1'1; • ____________ .._ _________ _ 
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Π. 25, 5. « Νυκτομαχίας γaρ περl τοvς ορους Ρωμαίων καl Περσών 

γενομένης, Επικρατέστερα τότε τα Περσών πρΟς όλίγον Εδοξε γίνεσ{}αι ». eo 
Σωκράτη; ένταϋ&α Εχει ύπ' Οψει χωρίον τοϋ Εύτροπίου, άλλ& παρενόησεν αύτό. 

« Nisi quod apud Singaram haud dubiam victoriam ferocia militum 
amisit, qui pugnam seditiose et stolide contra rationem belli, die jam 
praecipiti ». (Χ. 10 ), 1]τοι « πλΊ)ν δτι παρ& τd Σίγγαρα Οχι λίαν άμφίβολον 

νίκη ν εχασεν (δ Κωνστάντιος) εvεκα τfjς {}ρασύτητος τών στρατιωτών, οί 

όποίοι στασιάσαντες καl ήλιίΗως παρ& τi)v έπιστήμην τοϋ πολέμου &πήτη

σαν μάχην, ηδη έπικλινούσης τfiς ή μέρας». tO Σωκράτης, άντl τfjς φράσεως 
« τd Περσών», Επρεπε να γράψη « τd Ρωμαίων». 

Π. 25, 10. « Ou μην &λλa καl την Ρώμην ταραχη κατείχεν' τοϋ Κων

σταντίου γ&ρ άδελφιδοίίς ήν, ψ ΝεποτιανΟς Ονομα, 0ς άντεποιείτο της βασι· 

λείας». co ΝεπωτιανΟς δεν ήτο άνεψιΟς τοίί Κωνσταντίου, άλλ& τοίί Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. ·π μ1lτηρ τοϋ Νεπωτιανοϋ Ε-Uτροπία δέν ήτο άδελφi), άλλ& {}εία 
τοίί Κωνσταντίου (Μ. ~Α {)-ανασίου, 5 Απολογία πρΟς Κωνστάντιον, κεφ. 6 ). 

ΙΙ. 26, 2. «Τούτων άγγελ8έντων, έδόκει μέν είς Κωνστάντιον μόνον 

περιεληλυ{}έναι τα της βασιλείας. Αυτοκράτωρ δέ έ\' τοίς &νατολικοίς άνα· 

δειχ-θεις μέρεσι, κατα τών τυράννων παντοίος ήν εύτρεπίζεσ-θαι ». Μετ& τΟν 
φόΥον τοϋ αύτοκράτορος τijς Δύσεως Κώvσταντος ( 350) ό Κωνστάντιος 

Βεβαίως Εγινε μονοκράτωρ, άλλ~ αϋτοκράτωρ τfiς 5 Ανατολijς είχε γίνει πολ.U 

ένωρίτερον, μετ& τΟν {}άνατον τοϋ πατρΟς αύτοϋ, τοϋ Μεγάλου Κωνσταν· 

τίνου ( 337) 1 

11. 26, 3. « ΚαιρΟν δέ εϋκαιρον ot πρΟς τΟν ~ Α-θανάσιον διαφερόμενοι 

εύρηκέναι νομίσαντες, αύ-θις κατ 3 αlιτοϋ και μηδέπω τijς 
3 

Αλεξανδρείας έπι

στάντος μεγίστας διαβολaς έξειργάζοντο » (πρβλ. καl 26, 4 ). Δ8ν είναι &λη
δές, δτι νέαι κατηγορίαι διετυΠώ-θησαν, πρlν ό Μέγας Ά{}ανάσιος έπιστρέψu 

ε!ς 'Αλεξάνδρειαν, ώς φρονεί ό Σωκράτης. Ό Μ. • ΑΙJανάσιος ~πέστρεψε 21 
·οκτωβρίου 346. Ό σφετεριστi]ς τοϋ IJρόνου της Δύσεως Μαγνέντιος παρου-

έν ZNT\V. 1935, σελ. 141-143, 145 κ.έξ. Σαφηνίζει, Οτι ύπΟ της συνόδου της Σαρ
δικής, :τι<&ανώς καί ύπΟ τοϋ Κώνσταντος, έζητή-6-η μεν ή &ποκατάστασις τοϋ Μαρ
κέλλου, άλλ• Ενεκα τού έγερ{}έντος δογματικού ζητήματος δέν άποκατεστάitη, fιδu

νή{}η δμως όπωσδήποτε νά έπιστρέψ11 εlς τήν "'Αγκuραν. W. G e r i k e, Marcell 
von Ancyra, 1940, σελ. 21 κ.έξ. Ο p i t z, έν τfi ύπ' αύωύ έκδόσει τών έργων τού 
Μ. • Αiτανασίοu: Historia Arianorum ( =ΠρΟς μοναχούς), 1940, έν ταίς ύποση

μειώσεσι τού κεφ. 7, στ-ίχ. 18. 
Ι Reading-, παρό. Hussey, αύτό-&ι, σελ. 163 και 164. L. Jeep, έν Jalιrbίi

cher fίir klass. Philologie, 1885, σελ. 125. G e p p e r t, αύtό-&ι, σελ. 120, 
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σιάσί1η 18 'Ιανουαρίου 350 καl μετ~ όλί γον Sφόνευσε τΟν αύτοκράτορα τfίς 

Δύσεως Κώνσταντα. Μετ& ταίίτα άνεκινi)ι'tη τΟ ζήτημα τοϋ Μ. Ά.fiανασίου 

( 351/352) καl ~πλάσΙJησαν κατ· αύτοϋ α! έπόμεvαι νέαι κατηγορίαι. Πρώτη. 
co 1\ί. sΑ-θανάσιος είς τΟν Κώνσταντα έκακολόγησε τΟν Κωνστάντιον. Δευ

τέρα. Ευνόησε τΟν σφετεριστ11ν τοίί {}ρόνου Μαγνέντιον. Τρίτη. 5Επέτρεψεν 

!ερουργίαν ~ν μη &κόμη έγκαινιασΙJέντι ναψ τijς 'Αλεξανδρείας. Τετάρτη. 
5 Αντέστη είς προστάγματα τοίί Κωνσταντίου και δέν έδέχilη ν& έγκαταλείψη 

τ1)ν έπισκοπfιν (Μ. ~ Αilανασίου, s Απολογία εϊς Κωνστάντιον, κεφ. 2 κ.έξ., 
6 κ.έξ., 14 κ.έξ., 19 κ.έξ. ). Ή πρώτη δ8ν fjτo δυνατον νa διατυπωiJfi ζών

τος τοίί Κώνσταντος, η δευτέρα προϋπο{}έτει τfιν έμφάνισιν τού Μαγνεντίου, 

η τρίτη και τετάρτη προϋπο{lέτουσι τfιν έπιστροφfιν τοϋ Μ. Άilανασίου ε'Lς 

•ΑJ.εξάνδρειαν. eo Μ. 5Α-8ανάσιος έτοποΗέτησε την Εναρξιν τijς νέας έπι-θέ

σεως τά\ν έχΙJρά\ν μετa τi]ν έπιστροφljν αύτοϋ έκ τijς έξορίας (Προς μονα· 

χούς, κεφ. 28 καl έξijς) 1
• 

ΙΙ. κεφάλαια 29-31. Ό Σωκράτης έν τοίς κεφαλαίοις τούτοις πραγμα
τεύεται περι τijς συνόδου τοϋ Σιρμίου τοϋ Ετους 351. 

29, 2 καl 3. Ό Σωκράτης ~σφαλμένως &ναφέρει πρόσωπα ώς μετα

σχόντα τfίς συνόδου τοϋ Σιρμίου τοίί 351, ένQ> ~αίίτα δέν μετέσχον αUτfjς. 

Τοίίτο συμβαίνει, διότι τfιν σύνοδον ταύτην τοϋ Σιρμίου συγχέει πρΟς τfιν 

σύνοδον τοϋ Σιρμίου τοϋ Ετους 359 και μετέφερεν έκεί τά δι& η)ν τελευταίαν 
" I s , ( 'Ε ' κ ' " , ""3 22 β) ' αναφερομενα ονοματα πιφανιου, ατα αιρεσεων, κεφ. ι , , πρ •. και 
26 ). Γνωρίζομεν, δτι τρείς τούλάχιστον τών ύπΟ τοϋ Σωκράτους άναφερομέ
νων έπισκόπων άναμφιβόλως δέν μετέσχον τijς συνόδου τοίi Σιρμίου τοϋ 351. 
0-δτοι είναι οί επόμενοι. ~σ 'Αλεξανδρείας Γεώργιος, ό όποίος έχειροτονή-θη 

βραδύτεροv ( 356 ). Ό Ήρακλείας Ύ πατιανός, ό όποίος έπίσης έχειροτονήΙJη 
μετά ταϋτα ( μετα τΟ 356 ). eo Κορδούης "Οσιος, τοϋ όποίου τΟ Ονομα δέν 

άπαντ(i μεταξ.U τών μετασχόντων τijς συνόδου τοϋ 359, διότι άπέ-θανε τι$ 

358, καl τΟν όποίον ό Σωκράτης αU8αιρέτως προσέ-θεσεν ε'Lς τα μέλη τfjς 

συνόδου τοϋ Σιρμίου τοϋ 351. Ούτος κατ& τΎιν έποχην ταύτην εύρίσκετο 

ύπΟ την έξουσίαν τοϋ σφετεριστοϋ τοϋ αϋτοκρατορικοϋ -θρόνου τijς Δύσεως 

Μαγνεντίου καl επομένως δΕν ηδύνατο να μετάσχn τfiς συνόδου ταύτης 

(πρβλ. κατωτέρω την διόρΙJωσιν ε!ς το 31, 1 καl έξης). Ό Πικταύων Ίλά· 
ριος ( De Synodis, κεφ. 38) καl ό Θαψοϋντος Β ι γίλιος ( Contra Euty
chetem, βιβλ. 5) φρονοϋσιν, οτι της συνόδου τοϋ Σιρμίου τοϋ 351 μετέσχον 
μόνον έπίσκοποι τijς sΑνατολfjς. Έν τοιαύτη περιπτώσει, δέν παρέστη είς 

1 Valesius, παρά Migne, αύτό&ι, στήλη 268 και παρό. Hussey, αύτό-&ι, σελ. 
165. Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό-&ι, σελ. 30. L i e t z m a n n, αύτόf}ι, σελ. 208 κ.έξ. 
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αUτfιν δχι μόνον ό μνημονευ[)εlς έπίσκοπος Κορδούης CfΟσιο;, dλλα καl ό 
~1ουρσών ΟUάλης, ό όποίος Επίσης άνΥjκεν ε'ίς τΎιν Δύσιν. Έν τούτοις, παρ& 

τΎιν μαρτυρίαν τών δύο μνημονευ&έντων Λατίνων συγγραφέων, δΕν άποκλείε
ται, Οτι ό ΟlJάλης παρέστη είς την σύνοδον τοίi Σιρμίου τοϋ 351, διότι ή 
πόλις τών Μουρσών Εκει το πλησίον τοϋ Σιρμίου. 

~Η έπιγραφη τοίί τριακοστοϋ κεφαλαίου Εχει &ς έξfjς. « Περl τώv έν 
τ& Σιοuίω έκτεΗεισών πίστεων παοουσία τοϋ βασιλέως Κωνσταvτίου ». "Ο . ~' ~ ~ . 
Κωνστάντιος δΕν παρέστη είς την σύνοδον τοϋ Σιρμίου τοϋ Ετους 351, 
&λλ' ε'Lς τΎιν σύνοδον τοϋ Σιρμίου τοίi Ετους 359. 'Έχομεν, άρα, δευτέραν 
σύyχυσιν τcΟν δύο τούτων συνόδων. Είναι άληι9ές, δτι ή Sπιγραφη δΕν 
προέρχεται εκ τοϋ Σωκράτους, &λλ~ ό γράψας αUτfιν είχε τοιαύτην έντύπωσιν 
εκ τών λόγων τοϋ Σωκράτους ( 30, 43 καl 48). 

30, 1 ~ 4. « cΕτέρα:; περl τfjς πίστεως ένομο8έτουν Εκ-&έσεις· μίαν μΕν 

ην Μάρκος ό ~ Αοε-&ούσιος ύπηγόρευσεν 'Ελλάδι φωνίί" άλλας δΕ τii Ρωμαίων 

φωνfi ... την μΕν σΟν μίαν των Ρωμα·ίκών έκίJέσεων τii ύπό Μάρκου συντε

Ηείσn συζεύξας ΕνταίiΗα Uποτάξω· τfιν δΕ δευτέραν, Ί\ν ϋστερον εν ~ Αριμήνφ 
άνέγνωσαν, τψ οϊκείφ τάξομεν τόπφ, Οτε τα Εν ~ Αρι~ηlνφ γενόμενα Sκτι·Η-έ~ 

με-ftα ». Είναι, αρά γε, dληι1ές, Οτι ό Επίσκοπος Άρε-&ούσης :Μάρκος Vπη
γόρευσε τό σύμβολον τfjς συνόδου τοίi Σιρμίου τοϋ 8τους 351; eo Σιρμίου 
Γερμίνιος, διαδεχftεlς τΟν κατα τfιν σύνοδον ταύτην καταδικασΗέντα Σιρμίου 

ΦωτεινΟν καl παρευρε-&εlς εις τ1lν σύνοδον τοίi Σιρμίου τοϋ ετους 359, 
πληροφορεί ήμdς, Οτι ό 1\ιfάρκο; ύπηγόρευσε τό σύμβολον της τελευταίας 
ταύτης συνόδου ( Έπιστο/31 πρΟ; ΡουφιανΟν κτλ. παρ' elλαρίφ Πικταύων, 

Frag1nentum XV. Mίgne, λατινικfι σειρά, τόμος 10, στήλη 721 καl έξης, 
εκδοσις Βιέννης, vol. LXV, pars IV, σελ. 163 ). rσ Σωκράτη; έπομένως 
δια τρί την φοραν σuγ;ι:έει τ ας δύο ταύτας συνόδους. 

'Εν τψ &vωτέρφ παρατε{)έντι χωρίφ ( 30, 1 - 4) δ Σωκράτης εσφαλμένως 
δέχεται, Οτι εν τfi συνόδφ του Σιρμίου τοϋ ετους 351 ενομοftετήftησαν καl 
δύο άλλα σύμβολα (εν λατινικίί γλώσση ). Καl παρα-&έτει μεν τΟ εν τούτων 
έλληνιστl άμέσως μετα τΟ πραγματικόν σύμβολον τfjς συνόδου ταύτης ( 30, 
31. κ.Εξ. ), άλλd τΟ παρατει1Εv οlιδεν ϋ.λλο είναι, εϊμfι τΟ σύμβολον τfiς συνό· 
δου τοϋ Σιρμίου τοίi ετους 357, τό όποίον πράγματι συνετάχftη άρχικώς 

λατινιστί. Καl Sνταίί&α ύπάρχει συνταύτισις δύο διαφόρων συνόδων. Έν τφ 
αυτφ χωρίφ ( 30, 1 ~ 4) ό Σωκράτης &vαq1έρει Επίσης, Οτι τΟ άλλο λατινιστl 
συνταχ-&Εν σύμβολον τfiς συνόδου τοίi Σιρμίου τοίί ετους 351 -&α παραftέση 
&ργότερον (Π. 37, 18 καl εξ ης), δ.λλa το εκεί ι\λλψιστ\ παρατεθεv οΜεv 
άλλο είναι, ειμη τό σύμβολον τής συνόδου τοίi ετους 359. Ό Σωκράτης, 
CJ.ρα, τfιν σύνοδον τοίi Σιρμίου τοίi 351 συγχέει δια τετάρτην φοραν πρΟς 
την σύνοδον τού 359. "Ότι καl τΟ σύμβολον τοϋτο Εγράφη &ρχικώς λατινι-
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στί, έπολεμήθη ~πο τοϋ Valesius ( 1668) καl i'Ι.λλων, &λλα δεν έγκατελείφθη 
όλοτελώς ή γνώμη αϋτη μέχρι σήμερον. 

~Εκ τών μνημονευ&εισών συγχύσεων προέκυψαν τα επομενα &ποτελέ· 

σματα. ~σ Σωκράτης εσφαλμένως παρέστησεν, Οτι οί καταδικάσαντες τΟν 

έπίσκοπον Σιρμίου ΦωτεινΟv προσεπά8ουν να πείσωσιν αUτΟν να δεχ{}fi τα 

περl ών &νωτέρω εγινε ι$~0-ξχρία σύμβολα.« Τούτοις τόν ΦωτεινΟν καl μετ& 
κα-&αίρεσιν συνθέσ{}αι καl συνυπογράψαι συμπεί-&ειν Sπειρώντο » ( 30, 42 ). 
~σ Φωτεινός κατεδικάσfJη όριστικά'Jς ύπό της συνόδου τοϋ Σιρμίου τοϋ ετους 

351, Επομένως επροτάι1η είς αυτόν να δεz-&ίί μόνον τΟ σύμβολον της συνόδου 
ταύτης (30, 5 · 30 ). τα i'Ι.λλα δύο δεν είχον &κόμη συνταχθij.- Ό Σωκράτης 
εσφαλμένως μετέφερε καl ετοποι1έτησεν Ε:νταϋθα εϊδήσεις εκ συγγράμματος 

τοϋ Μεγάλου 'Αθανασίου (Περl τών γενομένων εν τiί Άριμίνφ τijς 'Ιταλίας 

καl εν Σελευκεί<J τijς 'Ισαυρίας συνόδων, κεφ. 29 ). Ό Μ. 'Αθανάσιος έκεί 
λέγει; Οτι οί ~ Αρειανοl δΕν ενέμειναν εϊς τΟ συνταχ8Εν σύμβολον, άλλ~ &πέ· 
συραν αVτΟ καl διώρδωσαν εν Σελευκείg τflς ~Ισαυρίας. tσ Μ. ~ Αι1ανάσιος 

προηγουμένως εκαμε λόγον περl τοίi συμβόλου τfiς συνόδου τοίi Σιρμίου τοίi 

ετους 359 («ην μετα της ύπατείας επιδείξω·τες fιρυftρίασαν », διότι Εν &ρχiϊ 

άναιδώς εφερε την χρονολογίαν των cy πάτων), Επομένως αί μνημονευ-θ-είσαι 
εϊδήσεις &ναφέρονται ε'tς τΟ σύμβολον τfjς συνόδου ταύτης. co Σωκράτης έν 
30, 47 καl Εξfiς δΕν κάμει λόγον περl τοίi συμβόλου τούτου, Ciρα, Οσα εκ τοίi 
Μ. Ά-&ανασίου παρέλαβεν, άποδίδονται εσφαλμένως εlς τΟ άμέσως προηγου

μένως προταχ-&Εν σύμβολον τfjς συνόδου τοϋ Σιρμίου τοίi ετους 357 ( 30, 
31- 41 ). - Ό Σωκράτης δεν ήδυνή&η να προσδιορίση &κριβώς το ζήτημα 

τοίi Κορδούης eσσίου. Δέχεται τΟν 'Όσιον παρεuρεi}έvτα εϊς ηΊν σύνοδοv 

τοϋ Σιρμίου τοϋ ετους 351, εϊς την όποίαν άποδίδει καl τα σύμβολα τών 

συνόδων τfjς αVτfjς πόλεως τών ετών 357 καl 359. Δια τοϋτο άποφεύγει να 
προσδιορίση ποίον τών τριών τούτων συμβόλων ό .,σσιος ύπέγραψεν. « Ταίς 
τότε Εκδο1Ίείσαις ύπαγορεύσεσι καl συνέ-&ετο καl ύπέγραψεν » ( 31, 4 ). Ώς 
εαν δ .,σσιος εδέχ{tη καl ύπέγραψε καl τα τρία σύμβολα. ~Αλλ~ ώς Εν &ρχίi 

τfiς παρούσης διορι9ώσεως ε'ίδομεν, δ "Όσιος δΕν παρέστη εϊς τfιν σύνοδον 

του Σιρμίου τοίi Ε τους 351. ~ Αρνη-&εlς μετ& ταϋτα να καταδικάση_ τΟν Ι\1έγαν 

'Α8ανάσιον ( 355/356 ), eκλήΙJη ~πο τοϋ αuτοκράτορος Κωνσταντίου ε!ς 

Σίρμιον. Διατρίβων έκεϊ &ναγκαστικώς μετέσχε πιθανώς τfjς συνόδου τού 

ετους 357, πάντως θεωρείται βέβαιον, δτι eδέχι~η καl ύπέγραψε το σύμβολον 
τf]ς συνόδου ταύτης 1 • 

1 Valesius, .π:αρd. Migne, αfιτόfl-ι, στήλη 277 κ.έξ., 279 κ.έξ., 289, 291 κ.έξ., 

304 κ.έξ. καί .π:αρd. Hussey, α{!τό&ι, σελ. 174, 194, 199, 200. Reading, παρό. Hus
sey, αύτό-&ι, σελ. 199. Η e f e 1 e, αύτό{}ι, τόμ. Ι. σελ. 641 κ.έξ., 676 κ.έξ., 699 
κ.έξ., 706 κ.έξ., πρβλ. καί τήν γαλλικήν μετάφρασιν αύti'jς ύπό Leclercq, σελ. 

f; 

•&~------------------------.................................... . 
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ΙΙ. 32. Ένταϋ{}α δ Σωκράτης πραγματεύεται περί τfjς f}ττης τοίί σφε

τεριστοϋ τοϋ -Βρόνου τfίς Δύσεως Μαγνεντίου, περιπέσας είς Lστορικ&ς &να

κριβείας καl λάθη. ~ο Ι\ίαγνέντιος δΕν διέπραξεν φόνους ποi,λούς, « καταλαβcΟν 
την βασιλεύουσαν Ρώμην » ( 32, 1 ). Δεν μετέβη ό Ίδιος έκεί, &λλ' 1iστειλε 

τΟν μάγιστρον τών όφφικίωv Μαρκελλίνον Εναντίον τοϋ άνεψιοϋ τοϋ l\1:. 
Κωνσταντίνου Νεποτιανοϋ, -θέλοντος να άποσπάσn την Ρώμην και την '"Ιτα· 

λίαν &πΟ τοϋ Μαγνεντίου. Τότε Εγιναν φόνοι Ρωμαίων πολιτών. ~Αποτέλεσμα 

τfjς πρώτης ταύτης άνακριβείας τοϋ Σωκράτους είναι, δτι μετ~ δλίγον περί 

τοϋ 1\ίαyνεντίου λέγει τα έπόμενα· « άναχωρήσας τfjς Ρώμης τ&ς Γαλλίας 

κατέλαβεν ». ·ο Μαγνέντιος διέτριβεν Εν Γαλλίαις, « Evflα (κατ& τΟν Σαικρά
την) συμβολαl συνεχείς έγ[νοντο » ( 32, 2 ). Αί συγκρούσεις αύται δεν 1iγιναν 
έv ταίς Γαλλίαις, άλλ~ είς τ&ς ''Άλπεις καl την Παvνονίαν. "Η Μούραα δΕν 

ijτo φρούριον των Γαλλιων, ώ; λέγει ό Σωκράτης, άλλ& τfiς Παννονίας. "Ό 
Μαγνέντιος, fιττηΗείς, δΕν έκλείσftη έν τι$ φρουρίφ των Μουρσων, &λλ~ f:φυ

γεν είς την Ίταλίαν καl έκείftεν έπέστρεψεν είς τ&ς Γαλλίας ( Ζώσιμος Β', 
50-53).- ΤΟ έπεισόδιον, τΟ όποϊον ό Σωκράτης διηγείται, Οτι συνέβη έν 

τψ φρουρ[φ τών Μουρσών ( 32, 3) εtναι aγνωστον &λλαχόiJεν. Κατ' αlιτόν, 
, Μ 1 ~ "" .. " λ-ο.~ ~ , β' , ψ' ' ο αγνεντιος, μετα τ, 1ν ητταν, ανε uωv επι ηματος, ενε υχου τους στρα-

τιώτας. ΟΏτοι ήflέλησαν ν& ζητωκραγάσωσιν αlιτόν, &λλ~ &ντl τοίi Ονόματος 

αΊJτοϋ, μετεχειρίσΒ-ησαν έκ παραδρομfiς τΟ Ονομα τοϋ αf.ιτοκράτος Κωνσταν· 

τίου. 'Ό Μαγνέντιος, -θεωρήσας τοUτο ώς δυσμένειαν, άνεχώρησεν &μέσως. 

Πιftανως πρόκειται περl τοϋ Εν τινι μέτρφ όμοίου Επεισοδίου, τό όποίον 

συνέβη έν Ναϊσσι$ μεταξV τοϋ Κωνσταντίου καl τοϋ Βετρανίωνος καl τΟ 

οποίον ό Σωκράτης έσφαλμέvως τοποiJετεί εν Σιρμ[φ (Π, 28, 16 κ.έξ. ). -
"Ο Μαγνέντιος ηl'Jτοκτόνησεν έν Λουγδούνφ ( Λυωνι ), κατ& τΟν Σωκράτην, 
« περl την πεντεκαιδεκάτην τοϋ Αuγούστου μηνος » τοϋ 1iτους 353 ( 32, 8 ). 
"Η άοριστία αϋτη προέκυψεν έκ τfίς σχετικflς μαρτυρίας τοϋ •vδατίου περL 

901, σημ. 3. Η a h n, Bibliotbek der Symbole κτλ. 18D7, σελ. 196, σημ, 184, 
σελ. 199, σημ. 213, σελ. 204, σημ. 249. L i e t z m a η n, Symbo1e, 1914, σελ. 31, 
σημ, Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό{}ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 30 και 35, τόμ. 8, 1900, 
σελ. 380 κ.έξ. D u c h e s n e, αύτό&ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 251, 282 { σημ. ), 284, 289 κ.έξ., 
295. Κ. Mii lle r, Kirchengeschichte, τόμ. Ι. 1941, σελ. 441 κ.έξ., 444 κ.Fξ. 

S c h w a r t z, αύτό&ι, σελ. 150, 155 κ.έξ. L i e t z m a η n, Kirchengeschichte, 
τόμ. ΠΙ. σελ. 210 και 225. Δέχεται, δτι ό Άρε-&ούσης Μάρτιος ύπηγόρευσε τΟ σύμ· 

βολον τi'jς συνόδου τοϋ Σιρμίου και τοϋ Ετους 351 καi τοϋ Ετους 359; Κ i r s c h, 
α-δτό-&ι, σελ. 401 κ.έξ. Δέχεται, δτι ό 'Όσιος ύπέγραψε τΟ σύμβολον τής συνόδου 

τοϋ Σιρμίου τοϋ Ετους 358. G u m m e r u s, Die Homδusianische Partei, 1900, 
σελ. 118, σημ. 2, έ"ν{}α τΟ Ετος 357 διορ-&ωτέον είς 359. Δέχεται, δτι ό Σωκράτης, 

εύρών τΟ σύμβολον της σιtνόδου τοϋ Σιρμίοu τοϋ Ετοuς 359 λατινιστi έ'• τοϊ:ς πρα· 
κτικοϊ:ς τής συνόδου τοϋ Άριμίνοu ( 359 ), έσχημάτισε την έσφαλμένην άντίληψιν, 

δτι τούτο εtναι τΟ πρωτότυπον. 
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των συμβάντων τοϋ έ'τους τούτου. Ούτος την αlιτο_κτονίαν τοϋ λ1αγνεντίου 

iiiJεσε την« ΙΙΙ. Id. Aug. » ( = 11 Αuγουστου ), την δε τοϋ &δελφοϋ αlιτοϋ 

Δεντσεντ[ου, την « XV. Kal. Sep. » ( = 15 προ Καλανδών τοϋ Σεπτεμ· 

βρ[ου ). Την 15ην προ Καλανδών τοϋ μηνο; Σεπτεμβρ[ου ό Σωκράτης εξέ

J.αβεν, δτι ίσοδυναμεί πρΟς η1ν 16ην Αύγούστου, ένι$ ίσοδυναμεί πρΟς τfιν 

1Sην Αϋγούστου. ΤΟ Πα~χάλιον ΧρονικΟν δέχεται, Ο τι ό Μαyνέντιος ηf.ιτοκτό· 
νησε «πρΟ τεσσάρων Ίδών Αυγούστου», fίτοι την 1Qην Αυγούστου, Οπερ πλη· 

σιάζει προς την μαρτυρ[αν τοϋ Ύδατ[ου ( Migne, τόμ. 92, στήλη 732 Β) 1. 

ΙΙ. 36, 3. « Ώς δs t\σ3οντο Παυλίνας ό τijς έν Γ αλλ[~ Τριβέρεως επι
σκοπος, Διονύσιός τε καl Ευσέβιος, ών ό μΕν "Λλβας τfiς ~r ταλών μητροπό

λεως έπίσκοπος i)ν, Ευσέβιος δΕ Βρεκέλλων, πόλις δΕ αϋτη τών έν ~rταλί~ 

Λιγύων, ώς έπl κα-θαιρέσει της πίστεως τοVς άνατολικοVς σπεύδειν κυρώσαι 

τΟ κατ& Ά{}ανασίου ψήφισμα, &ναστάντες έβόων μακρά». Πρόκειται περl 

τijς έν Μεδιολάνφ συνόδου τοϋ 1iτους 355. Ό Τρεβ[ρων δεν παρέστη έν 

αUτii, ώς έσφαλμένως δέχεται ό Σωκράτης. Μετέσχε προηγουμένως τi]ς έν 

Άρελάτη συνόδου ( 353 ), ήρνήiJη εν αi'ιτiί να καταδικάση τον Μέγαν ΆΗα· 

νάσιον καl 1]δη τότε έστάλη ύπΟ τοϋ αϊιτοκράτορος Κωvταντίου εtς έξορίαν 

( ε!ς την Φρυγ[αν ). Ό EV τiί συνόδφ του Μεδιολάνου παρευρεiJεlς Διονύσιος 

δ , ~ ~ 1 "'Α)β ' ' λ ' δ' ' Σ ' "λλ' ' εν ητο επισκοπος , ας, ως εσφα μενως εχεται ο ωκρατης, α ητο 

' β- ' ' Μ δ 1 1 
' ~1 e ~'Α! β 'λλ' .s. 'λ •1 

... "' ακρι ως επισκοπος ε ιο .ανου, και οχι η , α α ιι πο ις αυτη η το η 

μητρόπολις τijς Βορε[ου Ίταλlας. Ό Μέγας ΆiJανάσιος σχετικώς λέγει τα 

έπόμενα. « Παυλίνος ό &πΟ 'Γριβέρων τflς μητρόπόλεως τών Γαλλιών έπίσκο
πος καl Λουκίφερ ό &πΟ τfiς μητροπόλεως τi]ς Σαρδινίας Επίσκοπος ΕUσέβιός 

' , ' Β ')λ - 'Ι λ' ' ' Δ I • ~ ' Μ δ ) ' , τε ο απο ερ.κε. ων της τα ιας και ο ιονυσιος ο απο ε ιο .ανων, εστι 

δs αuτη μητρόπολις τijς Ίταλ[ας » (Προς μοναχούς, κεφ. 33, πρβλ. καl κεφ. 
76 ). ~ Αναφέρει καl τΟν Τρεβίρων Παυλίνον, διότι όμιλεί συγχρόνως καl 

περl των δύο συνόδων, της • Αρελάτης κal των Μεδολιάνων ( αUτό{}ι, κεφ. 
) 'Ε ' ' Σ ' i _ο. ' ~ 1 

' Τ β' ~~ ' 31 . κ τουτου ο ωκρατης παραπ .ανηuεις ανεφερε τον ρε ιρων, αν και 

δμιλεί μόνον περl τijς συνόδου τοϋ Μεδιολάνου. Περl τi'jς συνόδου τijς 'Αρε· 

λάτης δ Σωκράτης ούδαμοϋ κάμει λόγον. (Η ύπΟ τοϋ Σωκράτους &ναφερο· 

μένη 'Άλβα ητο έπισκοπη τijς Επαρχ[ας Άρελάτης τijς νοτ[ου Γαλλ[ας 2• 

11. 37, 7-9. « Εύδόξιος Γερμανικείας έπίσκοπος ων, Συρίας δΕ καl fίδε 

ι Hussey, αύτό{}ι, σελ. 184 κ.έξ. Seeck, Geschichte des Untergangs 
der antiken Welt, τόμ. IV, 1922, σελ. 99 κ.έξ., 100 κ.έξ., 102 κ.έξ., 109 κ.έξ., 

113 κ.έξ., 116 κ.Εξ. G e p p e r t, αύτό&ι, σελ. 37. 
2 Valesius, παρά Migne, αύτόitι, στήλη 301 καL παρά Hussey, αUτό-&ι, σελ. 

191. Η e f e 1 e, αiιtό&ι, τόμ. Ι, σελ. 653, 656, 657, 658. Η e r z ο g- Η a u c k, 
α-ότό&ι, τόμ. 3, 1897, σελ. 30 κ. έξ. Κ ί r s c h, αύτό&ι, σελ. 396. 
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η πόλις, κατα την Ρώμην τότε παψΏν Επείγεσ"θαι σκέπτεtαι ... ΟϋδΕν δέ δ 
βασιλεUς προει.δόμενος &φίησιν αύτόν ». "Ο Σωκράτης Εσφαλμένως δέχεται, 

δτι ό Ε1'1δόξιος κατ~ εUίtείαν έκ Ρώμης άνεχώρησεν είς την Άνατολήν, λαβcΟν 
την dδειαν τοϋ αUτοκράτορος Κωνσταντίου. Ό Εύδόξιος έvδέχεται βεβαίως 
να διέτριψεν εν Ρώμη επί τι διάστημα (τέλη τού 355 ), &λλa μετέσχε τi'jς 

συνόδου τοϋ Σιρμίου τοίi Ετους 357. ~ ΑποfJανόντος τότε τοϋ 'Α ντιοχείας 

Λεοντίου, ό ΕVδόξιος έζ1lτησε παρ& τοϋ έ:v Σιρμίι:ρ διατρίβοντος αίιτοκράτο
ρος Κωνσταντίου ηlν dδειαν, καl Εκείθεν έπέστρεψεν είς την ~Ανατολήν. 
Όρ-θότερον ό Σωζόμενος λέγει τα έπόμενα. «'Έτι δΕ: τοίί βασιλέως Εν τtl πρΟς 

δύσιν &ρχομένη διάγοντας ... έδε1ΊfJη τοϋ βασιλέως ΕlJδόξιος έπανελθείν είς 

Συρίαν » ( Έκκλ. 'Ιστορία, IV. 12, 3 ). Πού διέτριβεν δ ΕΜόξιος κατιΙ την 
προηγηι9είσαν διετίαν ( 355- 357 ), είναι (iγ,·ωστον 1• 

ΙΙ. 37, 14. << Συvελαμβάvοντο δ8 τούτοις Γερμάνιος και Αύξέντιος, 

Δημόφιλος καl Γά'ίος ». 'Αντl τοϋ όνόματος Γερμάνιος όρ{}Qν είναι τΟ Γερ

μίνιος. Πρόκειται περl τοϋ έπισκό.που του Σιρμίου Γερμινίου, ό όποίος διε~ 
δέχθη τΟν κα-θαιρε-θέντα έπίσκοπον ηiς πόλεως ταύτης Φωτεινόv. Οι Λατίνοι 

&ναφέρουσιν αUτΟν πάντοτε c'Ος Γερμίνιον ( Germinius ), π. χ. ό Πικταύων 
elλάριος έν τοίς Εργοις αUτοϋ και τοίς έv αUτοίς παρατι-θεμένοις έγγράφοις. 

"'Ιδε τΟν πί\·ακα τών Ονομάτων έν τέλει των Εργων αVτοϋ. OL κώδικες τών 

συγγραμμάτων τοϋ Μεγάλου ~Α-θανασίου καL οι έκδόται αUτών, ότΕ μΕν δέχον
ται τfιν μίαν, δτΕ δΕ την Ciλλην γραφήν. ΤΟ Ονομα Γερμάνιος &παντ{i και έν 
ciλi,οις χωρίοις τού Σωκράτους ( ΙΙ. 37, 28, 32, 51, 64 ), &λλa παρ' αύτ<\Ί 
&παντιj aπαξ μόνον το δρi1ον Γερμίνιος ( ΙΙ. 30, 31) 2 • 

ΙΙ. 37, 91 και 94. «Και πρώτος μaν Λιβέριος δ τi'jς Ρώμης επίσκοπος 

παραιτησάμενος έκείνη τfi πίστει συιι{}έσ{}αι Εξόριστος γίνεται ... co Λιβέριος 

μ8ν σύν μικρΟν ϋστερον τfjς Εξορίας άνακλη-θεlς τΟν οίκείον fiρόνον άπέλα

βεν ». co Σωκράτης έv τψ κεφαλαίφ τούτφ δ μιλεί περl της έν Άριμίνφ 

συνόδου ( 359 ). 'Επομένως κατ' αύτόν, δ Ρώμης Λιβέριος, μη δεχiJεlς το 
σύμβολον τ-1]ς συνόδου ταύτης Εξωρίσι1η. Τοϋτο δμως είναι έσφαλμένον. co 
Λιβέριος δεν εδέχiJη τ>)ν ϋπο τi'jς συνόδου τού Μεδιολάνου ( 355) καταδίκην 
τού Μεγάλου ΆiJανασίου. Έξωρίσ{)η δ8 τότε ε!ς την Βέροιαv τi'jς Μακεδο-

1 Η u s s e J-', ωJτ6&ι, σελ. 197. Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό&ι, τόμ. 5, 1898, 
σελ. 578. S c h w a r t z, αύτό&ι, σελ. 153. 

2 Valesius, παριl Migne. αύτό&ι, στήλη 1144 καt παρά Hussey, έν τfj έκδό
σει τfις Έκκλ. Ίστορίας τοiί Σωζομέ'\-•ου, τόμ. ΠΙ. σελ. 118. Η e f e Ι e, αύτό&ι, 
τόμ. Ι. αί παραπομπαi έν τψ εύρετηρίφ τών όνομά των, Η e r z ο g- Η a u c k, 
αύτό&ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 33, 34, 36, 39. I 
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νίας. Μετα δύο Ετη έκλήfiη ύπΟ τοϋ αUτοκράτορος Κωνσταντίου είς τΟ Σίρ~ 

μιαν, δπου ήναγκάσf}η να δεχf}iϊ τΟ σύμβολον τfίς συνόδου τοϋ Σιρμίου 

( 358 ). ΤΟ σύμβολον τοίίτο fiτo δμοιοv πρΟς τΟ τfj; συνόδου τοίί Σιρμίου 
τοϋ Ε τους 35 l καί, CJ.ρα, δμοιον πρΟς τΟ δεύτερον σύμβολον τfjς συνόδου τfjς 
Άντιοχείας τού 341. Οϋτως δ Λιβέριος επανi'jλiJεν ε!ς την Ρώμην '. 

Il. 37, 88, 95 καl 96. « Ταϋτα γράψαντες ... κατa πόλεις τιΙ; εαυτών 
άνεχό>ρησαν ( οί μετασχόvτες τΎjς συ\•όδου τοίί ~ Αριμίνου έπίσκοποι ). Οί δΕ 
περl Οϋρσάκιον ... πόλιν τΎjς Θριj.κης, Ονομα Νίκην, καταλαμβάνουσιν' μικρΟν 

δΕ έπιμείναντες έν αύτΊϊ χρόνον, Ετερον ποιοίίνται έv αUτfl συνέδριον" και η)ν 
άναγνωσθείσαν έν ~Αριμίνφ τΎjς πίστεως Εκδοσιν είς την 'Ελλάδα γλώσσαν 

έρμηνεύσαντες ... είτα δημοσιεύσαντες έβεβαίωσαν, έπιφημίσαντες UπΟ τΎj; 

οίκουμενικΎjς συνόδου και ύπηγορεϋσ-θαι η)ν πίστιν τfιν έv Νίκη τ(ί) παρο· 

μοίφ τοϋ Ονόματος συναρπάζει τοUς &πλουστέρους βουλόμενοι ». Ό Σωκράτης 

δέχεται, δτι α'L έν τfl flριι:κικίi πόλει Νίκπ διαπραγματεύσεις Εγιναν μετα η)ν 
διάλυσιν τi'jς συνόδου του Άριμίνου ( 359 ). Τούτο δ8ν εtναι &λη8ές. τα 

αποτελέσματα τών διαπραγματεύσεων τούτων (τΟ σύμβολον τfίς Νίκης) &νε

κοινώθησαν είς τfιν σύνοδον τοϋ Άριμίνου, Εγιναν κατδ. π.λειοψηφίαν δεκτα 
Uπ' αUτfίς, τότε δΕ μόλις διελύθη η σύνοδος αϋτη 2• 

ΙΙ. 39, 3. « Τοίiτο δΕ γέγονεν ύπατευόντων Τατιανοϋ καl Κερεαλίου 
περι n)v δγδόην είκάδα τοϊi Α1Jγούστου μηνός». Πρόκειται περl του σεισμοίί 
τfίς Νικομηδείας, δ όποίο; Εγινε τQ:ι 358. eo Ετερος των cy πάτων δΕν ώvο

μάζετο Τατιανός, c'O; λέγει δ Σωκράτης, άλλδ. ΔατιανΟς ( Datianus ). Οϋτως 
άναφέρεται έν τοίς cΥπατικοίς Καταλόγοις ( Fasti Consulares) καi UπΟ τοϋ 
'Άμμιανοϋ 1\ίαρκελλίνου. Ό ΔατιανΟ; Uπfjρξε φίλος τοϋ Λιβαvίου, ό όποίος 
fγραψεν είς αVτΟν έπιστολάς 8 • 

1 Valesjus, παρά Hussey, έν τfi έκδόσει τής Έκκλ. Ίστορίας τοiί Σωκράτους, 
τόμ. ΠΙ. σελ. 207. Reading, παρά Hussey, αύtό1rι, σελ. 208. Η u s s e :v, αlιτό&ι, 
σελ. 193 καl 194. Η e f e 1 e, αUτόfi·~. τόμ. Ι, σελ. 681- 697, πρβλ. καt τήν γαλλι
κfιν μετάφρασιν αύτf}ς ύπΟ Leclercq, σελ. 908-928 καt μάλιστα τάς διορ-&ώσεις τοϋ 
μεταφραστοϋ έν ταίς ύπΟ τά άρχικε:l αδτοiί ( H.L.) προστε-'&είσιν ύποσημειώσεσιν. 

Η e r z ο g- Η a u c k, α'Ι)τό'&ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 34, τόμ. 6, 1899. σελ. 25, τόμ. 

11, 1902, σελ. 452. D u c h e s η e, αύτό&ι, τόμ. Π. σελ. 282, σημ. 1, σελ. 290. 
Κ i r s c lι, αύτόf!-ι., σελ. 400. L i e t z m a η n, αύτόfrι, σελ. 223. 

2 Η u s s e y, αύτόfrι, σελ. 209. Η e f·e 1 e, αύτό-&ι, τόμ. Ι. σελ. 707 κ.έξ., 709 
κ.έξ. Η e r z ο g- Η a u c k, αίttό&ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 35 κ.έξ. D u c h e s η e, 
αύτό&ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 297 κ.έξ., 299 κ.έξ. Κ i r s c lι, αύτό-&ι, σελ. 402 κ.έξ. L i e t z
m a η n, αύτό&ι, σελ. 227. 

8 Valesίus, παρά Migne, αUτό&ι, στήλη 331, καi παρ& Hussey, αύτόi}ι, 
σελ. 214. 
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ΙΙ. 40, 40 κα\ 41. « ('Ο 'Ιεροσολύμων Κύριλλος) καiJαιρεiJε\ς δ' σον 
ομως εκκλήτου βιβλ(ου τοίς καιJελοϋσι διαπεμψάμενος, μείζον επεκαλέσατο 
δικαστήριον· ού τfί έκκλήτφ καt βασιλεiις έγεγόνει σύμψηφος. Τοίίτο μΕν o.Ov 
μόνος καl πρώτος παρc1: τΟ σύνηθες τψ Εκκλησιαστικψ κανόνι Κύριλλος Επσίη
σεν, Εκκλήτοις ώς Εν δη μασίφ δικαστηρίφ χρησάμενος ». ·ο elεροσολύμων 
Κύριλλος είχε και~αιρειJii ύπο τοϋ Καισαρε(ας τi'jς Παλαιστ(νης Άκακ(ου δια 
συνόδου τοϋ Ετους 358. Α'ίτια τούτου fίσαν δογματικαl διαφοραί, Sριδες περl 
τοϋ μητροπολιτικοίί άξιώματος και πώλησις άφιερωμάτων τοϋ ναοίi (πρΟς 
διατήρησιν τών πτωχών). ·ο Κύριλλος Εκαμεν Εκκλησιν είς τΟν αύτοκράτορα 
Κωνστάντιον. Κατα τόν Σωκράτην, πρώτος αύτΟς καl μόνος έξ Εκκλησιαστι· 

δ ' " "' ) • λ ' δ ' 'Η ' "τη κοϋ ικαστηριου εκαμεν εκκ .ησιν εις πο ιτικον ικαστηριον. γνωμη αυ 

δΕν είναι άληθής. ΠρΟ αύτοϋ οί Δονατισται και ό 1\ίέγας ~Αftανάσιος είχον 
κάμu τΟ αύτό, άποταftέντες είς τΟν Μέγαν Κωνσταντίνον. Μετd τΟν Κύριλ· 
λον 8πραξαν τΟ αύτΟ και άλλοι 1 • 

11. 42, 6. « 'Ελπ(διον Σατάλων τijς Μακεδον(ας >>. Έν Μακεδον(~ δΕν 
ύπ}iρχε πόλις Σάταλα. ~Αναφέρονται δύο πόλεις, φέρουσαι τΟ Ονομα τοϋτο, 
ή μi\ν έv • Αρμεν(~ Πρώτn ( Διο(κησις Ποντική), ή δi\ έν τfi ΛυΜ~ ( Διο(κη· 
σις 'Ασιανή). ~Ελπίδιος ήτο επίσκοπος τfiς πρώτης. <!Ωστε άντl Μακεδονίας 

, , - ~Α , ' 
πρεπει να γραφη ρμενιας . 

ΙΙ. 43. Περ\ τοϋ Σεβαστε(ας Ε~σταiJ(ου. « Ε~στάιJιος δΕ ό τfjς έν 'Αρ
μενί~ Σεβαστείας ο.Uτε είς άπολογίαν έδέχ{}η, διότι ύπΟ Εύλαλίου τοϋ ίδίου 
πατρΟς καl έπισκόπου Καισαρείας της Εν Καππαδοκίg ηδη πρότερον κα8'ή· 
ρητο, επειδη άνάρμοστον τ'fi ίερωσύνn στολΎιν ήμφίεστο » ( 43, 1 ). ι ο πατηρ 
αύτοϋ Εύλάλιος δΕν ήτο Επίσκοπος Καισαρείας, άλλα Σεβαστείας, τΟν δΕ 
υίΟν αύτοϋ ΕίΙστάίtιον, ό όποίος ήτο άκόμη πρεσβύτερος, δΕν κα8ύρεσεν, 
άλλ~ dπλώς Sπέβαλεν ε'ίς αύτΟν ίερατικΎιν άρyίαν ( « τών εύχών άφώρισεν », 

Σωζομένου, 'Εκκλ. 'Ιστορ(α, IV. 24, 9 ). Έπειτα ό ΕιJστάιJιος &φωρ(σi}η 

( ~ ' " ' Σ ζ ' " '_a ) ' ' 'δ λ-0 ' ε' ν « ακοινωνητος εγεγονει », ω ομενου, αυτουι υπο συνο ου συνε υουσης 

Νεοκαισαρείςι καl συγχρόνως κα11ηρέ8η τοϋ ίερατικου βα~μοϋ τοϋ πρεσβυ· 
τέρου ύπο τοϋ Κωνσταντινουπόλεως Ε~σεβ(ου ( Σωζομένου, α~τόιJι ). - Ό 

1 Valesius, παριi Migne, αύτό{}ι, στήλη 343 καί. παρό. Hussey, αύτόfi.ι, σελ. 
220. Η e f e Ι e, αύτό&ι, τόμ. Ι. σελ. 198 κ.έξ., 200, 218, 471 κ.έξ., 703, 713, πρβλ. 
καΙ. τfιν γαλλικi]ν μετάφρασιν αύτijς ύπΟ Leclercq, σελ. 667, ση μ. 4. Η e r z ο g
Η a u c k, αύτό-&ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 21 καl 381 κ.έξ., τόμ. 4, 1898, σελ. 792 κ.έξ. 

2 Valesius, παρό. Migne, αύτό&ι, στήλη 351 κ.έξ. καί παρd Hussey, α'ότό{}ι, 
σελ. 226. L e Q u ί e η, Oriens Christίanus, τόμ. Ι. στήλη 431 κ.έξ. S c lι w a r t z, 
αύτό&ι, σελ. 162. Τ ο U α ύ τ ο ϋ, ϋber die Bischofslisten der Synoden von Chal
kedon, Nicrea und Konstantinopel, 1937, σελ. 28 καί 32. 

13. 10-1956 
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Εύστάflιος, ώ; &νωτέρω έλέχ8η, δΕν ήτο &κόμη Επίσκοπος, &λλ~ άπλοϋς 
πρεσβύτερος. (Επομένως τΟ fJπO τοϋ Σωκράτους λεγόμενον' « clστέον δΕ δτι 
είς τΟν τόπον τού Εύσταflίου Μελέτιος κατέστη έπίσκοπος » ( 43, 2 ), άνήκει 
είς μεταγενεστέραν Εποχην και άναφέρεται ένταϋflα άναχρονίστικώς (πρβλ. 

Σωκράτους, ΙΙ. 44 ). co Εlιστάflιος Εyινεν έπίσκοπος Σεβαστείας Ετη τινιi 
προ τοϋ 356, επειτα καiJnρέ{)η ύπο συνόδου τi'jς Μελιτηνi'jς ( 358 ), όπότε 
&ντεκατεστά-θη ύπΟ τοϋ :Μελετίου. - « Εlιστάflιος μέντοι καl μετd ταίiτα έν 
τfi δι''αύτΟν γενομένη έν Γάγγραις της Παφλαγονίας συνόδφ κατεκρί{}η διότι 

μετ& τΟ καθαιρε-θηναι αύτΟν έν τfi κατ& Καισάρειαν συνόδφ, πολλd παρ& 

τοiις έκκλησιαστικοVς τύπους Επραττεν » ( 43, 2 ). Δδν πρόκειται περl συνόδου 
τfjς Καισαρε(ας, &λλα τfjς μνημονευιJε(σης συνόδου τfjς Νεοκαισαρε(ας ( Σω
ζομένου, αlιτό8ι ). Μετα ταϋτα ό Εύστάftιος κατεδικάσflη καl fJπ~ άλλης 

συνόδου, συνελθούσης έν Γάγγρςι .. ΤΟ Ετος τfiς συνόδου ταύτης είναι άντι· 

κείμενον συζητήσεως. (Ο Σωκράτης 1<tέτει αύτην μετ& την σύνοδον τijς Κων· 

σταντινουπόλεως τοϋ <τους 360 (Π. 41 ). Άλλα κα\ οτε ό Ε~στάiJιος κατε· 
δικάσ{}η fJπO της συνόδου της Γάγγρας, κατα πιϊσαν πι{}ανότητα, δΕν Υjτο 

άκόμη Επίσκοπος. CΕπομένως ή σύvοδος αϋτη πρέπει να τε-θ'fi πρΟ του 350 
( περ\ το 340; Σωζομένου, Έκκλ. Ίστορ(α, IV. 24, 9) 1• 

ΙΙ. 44, 1 κ.έξ. << ( Ό Μeλέτιος) τfjς • Αρμεν(ων Σεβαστε(ας έπ(σκοπος 
προεβλήι'tη, Εlιστα{}ίου καftαιρε{}έντος. ~Εκ δΕ Σεβαστείας είς Βέροιαν της 

Συρίας μετηνέχ{}η ». ~ο Σωκράτης, κατd ταϋτα, δέχεται, δτι ό Μελέτιος 

κατέστη επίσκοπος Βερσίας. Δ8ν είναι δμως τοϋτο άλη{}ές. ~σ Μελέτιος, μη 

δυνηftεtς να διατηρη-θfi εν Σεβαστείςι, Ενεκα των όπαδών τοϋ κα-θαιρε8έντος 

Εύστα\Ηου, κατέφυγεν είς Βέροιαν, χωρlς να γίνη έπίσκοπος της πόλεως 

ταύτης. Τοϋτο στηρίζεται Επl χωρίου τfjς ΈκκλησιαστικΥjς CΙστορίας του 

Θεοδωρήτου. «Κατ' έκείνον δΕ τΟν καιρΟν Μελέτιος ό -θεσπέσιος πόλιν τι ν& 

τijς 'Αρμενίας ί{}ύνω·ν, είτα των άρχομένων τΟ δυσήvιον δυσχεράνας,·ήσυχίαν 
fjγεν έτέρω{}ι διατρ(βων » (Π. 31, 2} Ό 

11. 45t 9 ·14. ι Η έν Άντιοχεί~ σύνοδος τοϋ Sτους 361, ή όποία κα{}ή· 

1 Valesius, παρά Migne, αύτό&ι, στήλη 353 κ.έξ. καl στήλη 1192 καί. παρά 

Hussey, αύτό&ι, σελ. 229. Reading, παρά Hussey, αύτό&ι, σελ. 227 κ.έξ. Η u s
s e y, αύτό{}ι, σελ. 229 κ.έξ. Η e f e ~ e, αύτό{)·ι, τόμ. Ι. σελ. 791 κ.έξ. }~. L 0 0 f s, 
Eustathius von Sebaste κτλ. 1898, σελ. 80 κ.έξ. L ο ο f s, έν Herzog- Hauck 
αύτό{}ι, τόμ. 5, 1898, σελ. 627 κ.έξ. Η e f e Ι e- L e c Ι e ι· c q, Histoire des Con: 
cίles, τόμ. Ι. 1907, σελ. 1029, ση μ. 1. D u c h e s n e, αύτό&ι, τόμ. Π. σελ. 38 κ.έξ. 

2 Valesius, παρά Migne, αύτό-&ι, σελ. 356 καί. παριi Hussey, αύτό{}ι, σελ. 
231. F. L ο ο f s, Eustathius von Sebaste, 1898, σελ. 85. S c h w a r t z, έν ZNTW. 
1935, σελ. 162. 
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ρε σε τΟV ~ Αντιοzείας Μελέτιον καl &ντ" α{,τοiJ εξέλεξε τΟν Ευζώ'ίον. « Οί δS 
περl ~ Ακάκιον σπουδην πεποίηyται α-5-θις Εν • Α ντιοzείq; συνελ11εϊν, με τα~ 
γνόντες Οτι Ολως Ομοιον είρήκασι τΟν υ ίΟν τψ πατρl » ( 45, 9 ). ΔΕν είναι 
άλη-θές, Οτι Ολοι οί περl τΟν Καισαρείας τfις Παλαιστίνης" Ακάκιον, δηλαδή, 
Ολόκληρος ή μερlς τών « ιΟμοίων » τfiς "Ανατολ1ϊς μετενόησε δια τΟ σύμ
βολον τfjς έv Θρgκη Νίκης ( 359) καl τ\jς Κωνσταντινουπόλεως ( 360 ), δ που 
κατέληtαν οί σύνοδοι τοϋ • Αριμίνου καl τΥjς Σελευκείας. το σύμβολον ΕκείΥΟ 
πρσέχυΨεν εκ των ~ομοίων και η το ο ·θρίαμβος των δσγμaτικων tδεωv aιnωv. 
την μνημονευ{.Jείσαν άνακρίβειαν διώρ-θωσεν αίJτΟς ό Σωκράτης μετ~ όλίγον, 
είπc6ν Ο τι ιιόvον « όλίγοι τινΕς άνεκίνουν α-δ{}ις τα δεδογμένα αUτοίς » 

(45, ίο). uόσοι, δηλονότι, Εκλινον πρΟ; τηv μερίδα των« ~Ανομοίων» καl 
ένεκα διαφόρων λόγων ήναγκάσΗησαν να συμφωνήσωσι πρΟς τσUς dλλους ( ό 
• Αντιοχείας Εύζώ'ίος, • Αλεξανδρείας Γεώ.ργιος καl dλλοι ). Οfiτοι &ναφανδΟν 
Εκηρύχ-θησαν UπΕρ τfjς διδασκαλίας τών > ΑνομοίωΨ ( τοϋ ~ Αετtου: ό ΥίΟς 
&·νόμοιος τοϋ Πατρός). 

<< "Ετι δΕ καl άνόμοιοι καl έξουκόντιοι Εκλήθησαν ύπΟ τών Εν Άντιο
χείg φρονούντων μΕν τΟ όμοούσιον, διηρημένων δΕ τότε διδ τi)ν Επl Ι\ίελετίφ 
γενομένην αϊτίαν » ( 45, 11 ). ·ο Σωκράτη; περιέπεσεν εϊς άνακρίβειαν, τοVς 
έν τη συνόδφ τfjς • Αντιοχείας ( 361) κατι1 ηί"ιν &ριστεριζόντων δπαδών τοϋ 
• Ακακίου ( δπαδών τοϋ δρου « άνόμοιος ») &ντεπεξελ-θόντας χαρακτηρίσας &; 
Μελετιανούς. οι &ντεπεξελθόντες ηάαν οι μείναντες πιστοl εϊς ηlν διδασκα
λίαν των ~ομΟίων, ο-δ τ οι δΕ δικαιότερον fιδύναντο να δνομασθωσι ν « οι περl 
τΟν ~ Ακάκιον », έν τΏ στενοτέρg έννοίg τfj; φράσεως. cH σύ\'Οδος αϋτη της 
• Αντιοχείας fiτo σύνοδος τών <Ομοίων καl '11 Ερις ήτο ένδοκομματικiι ερις, 
καταλήξασα -εις Uποχά}ρησιν τών άριστεριζόντων (των δπαδών τοϋ Ο.ρου 
« άνόμοιος » )~ οί όποίοί ήναγκάσθησαν να δηλώσωσι πίστιν είς- τΟ σύμβολον 
τfις Κωνσταντινουπόλεως τοϋ ε'τους 360, ητοι τΟ σύμβολον των <Ομοίων, τό 
Οποίον είχαν ύπο)ιράψη έν τη πόλΈι Εκείνη (Σωκράτους, ΙΙ. 45, 14 :_τΟ ~ε~
τερον 14 ). οι κατ~ αUτων &ντεπεξελθόντες δΕν έξηκολού3ησαν τας άντιρρή
σεις, {}εωρήσαντες τΟ άποτέλεσμα ώ; νίκην αUτών.- « ~Ερωτηflέντες δ~ οVν 
δμως παρ" Εκείνων, δια τί, Εν τη έκι1έσει τfiς Εαυτών :πίσtεως ΘεΟν έκ Θεοϋ 
' "' ~ ' ~ ' ' ~ξ ' " ) ... • '"' τοιο-ισδε τον υιον ειποντες, ανομοιον και ε ουκ οντων το ιμωσιν ονομω,ειν, 

σοφίσμασιν Επεχείρουν ηlν άντίι1εσιν άποδύεσθ-αι' δτι ο-δτος, φησίν, ε"ίρηται 
, ... , ') τ· δ' , , Θ - · "' S" τΟ εκ Θεοϋ, &ς ε"ίρηται παρα τφ αποστο ,φ, α ε παντα εκ "'εου εν συν 

τών πάντων, καl ό υιός 8στιν έκ Θεου· καl δια τοϋτο πρόσκειται έν ταίς 
έκδόσεσι τό, κατCι γραφδς » ( 45, 12 καl 13 ). Ό Σωκράτης πάριστg, Οτι η 
συζήτησις διεξllχ3η έπl τii βάσει των συμβόλων « τΥjς έαυτών πίστεως», η τ οι 
των "Αvομοίων. ~Αλλα σύμβολα τών "Ανομοίων περιέχοντα τdς φράσεις 
« ΘεΟν Εκ Θεοϋ » κα'ί « κατα τας γραφάς », σήμερον τοUλάz.ιστον δΕν είναι 
γνωστά. Αι φράσεις αύται &παντώσιν έν τοϊς συμβόλοις τών 'Ομοίων, &κό-μη 

--ι 
-! 

I 
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και έν τφ συμβόλφ τfiς Κωνσαντινουπόλεως .τοϋ_ ετου; 360, _τΟ Οποίον είχεv 
ύπογράψει δ Εύζώϊος καl οί περl αύτΟv {Σωκράτους,- ΙΙ. 45, 14: τΟ δεύτε· 
ρον 14).- ~Εξ αυτών, Ciρα, ilντλουν οι &ντεπεξελ3όντες κατa τ&ν. &ριστερ_ι· 
ζόντων, φέροντες αυτοiις εϊς &ντίφασιν πρΟς τα;υπ· Uυτωv γενόμενα δεκτα 
σ , β i 'Ε - " ' <f ' " Θ - ') β-' " " υμ ο ,α. 'κεινοι απηντησαν, ο τι -το« εκ "'εου »εκ .αμ ιανου-σιν εν τfί εννοίφ 

έν τη όποίg ό ~Απόστολος Παϋλος είπε « πάντα δΕ έκ Θεοϋ » (Ι Κορινθίους 
11, 12 ), i}τοι έv μεταq::ορικfί κα'ί γενικii έννοίg, καl Οτι ή &ποστολικη αϋτη 

ρησις νοείται -UπΟ η)ν φράσιv « κατα τας γραφάς ». 
Τ1)ν &πάντησιν ταύτη ν δ Σωκράτης χαρακτηρίζει ώ; σόφισμα ( « Ίοιοίσδε 

σσφίσμασιν έπεχείρουv η) ν άντί-&εσιν άποδύεσ{}αι_ » · 45, ι 2.), κα'ί &; Sφευρέ· 
την αύτοϋ -θεωρεί τΟν Λαοδικε_ίας Γεώργιον. «Τούτου τοίί σοφίσματος &ρχη,

γος ήτο Γεώργιο; ό Ααοδικείας · έπίσκοπος » ( 45, 14 ). Ή γνώμη αϋτη 

συμφωνεί πρΟς δσα λέγει ό Μέγας 'Αflανάσιος. «~Εξ Εκείνου ( τοϋ Λαοδικείας 
Γεω_ργίου) γοίί\• Εμα-&οv οί τ& "-Αρείου φρονοίίντες ύποκρίνεσ-θαι τi)v λέξιν, 
μη φρονεί ν δΕ καλώς» ( Περl τών έν "Αριμίνφ κάι Σελευκείg συνόδων, κεφ. 
17 ), καl. μάλιστα παραθέτει σχετικΟν άπόσπασμα,- Επιστολής τοϋ Λαοδικείας 

Γεωργίου προ; τοiις Άρειανούς. Έv τούτοις ό Hussey ( 1853) δεν iJεωρεί 
τi)ν γνώμη ν .ταύτην πι-θανήν, ένεκα τών ·έπο μένων αίτίων .. υΟτε δ Λαοδικείας 
Γεώργιος, διαμένων έν 'Αντιοχεί~, ε'γραψε τi-ιν .μνημονευ-&~iσαν έπιστοληΎ 
( )jδη προ τ\jς συνόδου τfjς Νικαίας 325 ), ή το &κόμη πρεσβύτερος τijς 'Αλε
ξανδρείας καl τοιοϋτος παρέμεινε μέχρι τών έτών 331/335. ΈκτΟς τούτου, 
δ ~Μέγας 'Α-&ανάσιος έν dλλφ χωρίφ &νάγει τΟ σόφισμα μάλλον εϊς τΟν Νικο

μηδείας ΕUσέβιον. « Οί περl τΟν Εύσέβιον ... διελάλουν &λλήλοις' συνitώμ~{}α, 
καl γαρ καl ήμείς έκ Θεοϋ έσμέ\', είς γαρ Θεός, έξ ofi_ τα πάντα» ( Έπιστολi) 
πρΟς τοUς έν • Αφρικίi Επισκόπους, κεφ. 5. Έπιστολ1l περl των όρισfl-έντων 
υπο της έν Νικαί~ συνόδου, κεφ. 19). Άλλ' ό Μ. 'ΑiJανάσιος έν τ<)} χωρίφ 
τούτφ δεν ίσχυρίζεται, Οτι οί Ε-Uσεβιανο'ί Επίσκοποι ήσαν οι έφευρέται τοϋ 

σοφίσματος. eH προτεραιότης, dρα, τ~ς χρησιμοποιήσεως αUτοϋ ύπΟ τοϋ 
Ααοδικείας Γεωργίου, 1]δη ώς πρεσβυτέρου, πρέπει νa iJεωρηθi] βεβαία. ΤΙ 

διαφορcΧ είναι ή έξης. ·ο Λαοδικείας Γεό'Jργιος έ-θεώρει τΟ σόφισμα &ς μέσον, 
"'·""Α'"' 1' _.,_ , ,, , 
η α ο~ ρειανοt αvευ συγκα,_υψεως των εαυτων φρονηματων ανεχωνται -τους 

Όρι1οδόξους, συμβουλεύων αlιτοiις να έννοώσι τοiις λόΥους τών δρ-θοδόξων 

συμφc6νως πρΟς τας άτομικclς αύτών ίδέας. (Ο Νικομηδείας Ευσέβιος Ε-θεώρει 

αιJτΟ &; μέσον συγκαλύψεως τώV αίρετικών φρονημάτων αύτοϋ, συμβουλεύων 

τfιν χρflσιν δρΗοδόξων λέξεων μΕ &ρειανικΟν φρόνημα. Άλλα τίς.1Ίτο δ Εκ 
μέρους τών περl τόν ΕύζοJ'ίον &παντήσας είς τfιν Εν τfi συνόδφ της Άντιοχείας 

( 361) έρώτησιν καl μεταχειρισ8εlς τΟ σόφισμα έπίσης ώ; μέσόν συγκα/~ύψεω; 
τών άντιφάσεων, είς τας Οποίας ο-δτοι είχαν περι~έσει (Σωκράτους 45, 13); 
co Σωκράτης, ώς φαίνεται, τΟν άπαντήσαντα τοϋτον ταυτίζει πρΟς τΟν Λαο-
δ ' Γ ' ( 45 14) " ' ~ ' ~~-α ~ ' " c ' ικειας εωργιον , , υποπεσων εις το Λ.αυος1 εις το οποίον υπεπεσε 

.ι ........................................ ~ .................................. ... 
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και ό Θεοδώρητο"", προκειμένου περί τοϋ πρώτου ρήτορος κατα τfιν έγκα-θί· 
':ο , ., - ,_ 

δρυσιν τοϋ Μελετίου ώς έπισκόπου Άντιοχείας, γε~ομενην ενα μηνα π,ρο τη~ 

συνόδου τijς 'Αvτιοχείας τοϋ 361 ( Έκκλ. Ίστορια, ΙΙ. 31, 7 ). Πρεπει να 
-θεωρu-θύ βέβαιον, Οτι καί ό όμιλήσας κατd τfιν Εγκα-θίδρυσιν τοϋ Μελ:;ίο~ 
και ό δοVς τi}ν &πάντησιν έν τiί συνόδφ τfiς "Αντιοχείας τοϋ 361 είναι οχι ο 
Λαοδικείαο Γεώογιος &λλ' ό 'Αλεξανδρείας Γεώργιος, ώς φαίνεται και έξ 

' - ' Α , αUτοίi τού Σωκράτους, ό όποίος άμέσως μετd τfιν σύνοδον τfjς ~ ντιοχει~ς 
λέγει· ,, Γεώργιος μεν οίiν επι τi]ν 'Αλεξάνδρειαν όρμήσας κτλ. ( 45, 15) · 

11. 45, 16. « 'Εν δΕ τοίς 'Ιεροσολύμοις &ντ\ Κυρίλλου προεχειρίσ{}η 
~ Αρρήνιος ». Τούτο συνέβη κατα τfιν δευτέραν κα{}αίρεσιν του Κυρίλλου 
( 360 ). 'Ο Σωζόμενος ονομάζει αuτον 'Ερlννιον ( Έκκλ. 'Ιστορία, IV. 30 ). 
'Ο 'Επιφάνιος, Παλαιστινος καl γράψας &ρχαιότερον ( 374/377) &ναφέρει 
το ονομα 'Ερέννις ( 60, 20, 3, gκδοσις Κ. Holl, τόμος ΙΙΙ, 1933, σελ. 47 ). 
ιΗ ϋπαρtις τοίi όνόματος ~Ερέννιος ( Herennίus) υποστηρίζεται δια δύο 
μαρτυριciv. ~ο είς τcί>ν ύπΟ τοϋ Εν Άνατσλίi διατρίβοντος Επισκόπου Καλά· 
ρεως τijς Σαρδηνίας Λουκίφερ ε!ς τi]ν σύνοδον τijς Άλεξανδρε~ας ( 3,62) 
άποσταλέντων δύο διακόνων &νομάζετο (Ερέννιος (Μ. ~ Αfiανασιου, Τομος 
προς τοvς 'Αντιοχείς, Migne, τόμ. 26, στήλη 808 ). Ε\ς τi]ν σύνοδον τijς 
Σαρδικijς ( 342) ~πέγραψεν έπίσκοπος τijς Βορείου 'Αφρικijς Έρεννιαν~ς, 
τΟ όποΙον προϋπο{}έτει τΟ Ονομα (Ερέννιος (Μ.~ Αitανασίου, ~ Απολογητικος, 
Migne τόμ. 26, στήλη 337 ). 'Εκ τών μέχρι τοϋδε λεχ1Jέντων δύναται να 
έξαχitίj' δτι τΟ Ονομα cΕρέννιος ήτο λατινικόν. ~Αλλ~ ί'ιπϊiρχε τΟ έλληνικΟν 
ονο~α Ε!ρηνίων. 'Επίσκοπός τις Γάζης &νομάζετο Ε\ρηνίων (Σωκράτους, 
'Εκκλ. 'Ιστορία, ΙΙΙ. 25, 18. Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, VI. 4, 6 ). 01ίτος 
παρέστη είς την σύνοδον τfjς 'Αντιοχείας τοϋ Ετους 363 ( Σωκρά~ους, αϋ;ό&~ 
Σωζομένου, αϋτόδι. 1\fansί, τόμος 3ος, στ1lλη 372) και &να~ερεται εν .τφ 
Ρωμα'ίκiί\ Μαρτυρολογίφ, τiιν lβην ~εκεμβρ~ου: « G~za~ ιη P~laestι~a 
sancti Irenionis episcopi » ( Le Quιen, Orιens Chrιstιanus, τομος 3 ς, 

1 Η u 5 s e y, αύτό&ι, σελ. 234 κ.έξ. Va~esiu:, παρό. ~ig~e, αiι,τό&ι, στήλη 
1205 κ.έξ. καt παρCι Η u s s e 3', Sozomeni ~ιstorιa Ecclesιastιc_a, τομ. ΠΙ. σελ. 
137. R e a d i η g, αfιτό{}-ι. Η u s s e 3', αfιτο&ι. G e p ~ e r t, ~ιe ~uel~en des 
Kirchenhίstorikers Socrates, 1898, σελ. 121, &εωρεί τον Σωκρατην εν τcρ Π. 45, 
14 άνεξάρτητον τών πηγών αiιτοϋ. L ο ο f s, έν Herzog · Hauck, αύτόtl-ι, τόμ. 6, 
1899, σελ. 539 ( στίχ. 51 κ.έξ. ) δέχεται έν τψ χωρίq;ι τούτφ έξάρτησιν έκ του Μ. 
, Α&ανασίου. Α d 0 1 f Η a r η a c k, Dogmengeschichte, τόμ. ΙΙ. 1909, σελ. 200, 
σημ. 1. S c h w a r t z, έν ZNTW, 1935, σελ. 162 ~αί σ~μ. ~8·~ ~ i ~ t: η: a ι; n, 
Kirchengeschίchte, τόμ. ΠΙ. 1938, σελ. 269. ? p ι t .z' εν τu ~π αυ:ου εκδοσει 

- " - Μ 'Α~ανασι'ου. Περi. τών 'Αριμι\'φ και Σελευκειq. συνοδων, 1941, 
των εργων του . ·u· • 

έν ταίς ύποσημειώσεσι του έκδότου εtς τΟ κεφ. 31. 
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στήλη 609 κ.έξ. ). Τα καλύτερα χειρόγραφα τοϋ Χρονικοϋ τοϋ Ίερωνύμου, 
δ Οποίος Εζησεν έν Συρίg, βραδύτερον έν Παλαιστίνη, και Εγραψε τΟ μνη· 

μονευ{}Εν 8ργον περίπου τψ 380, έσχέτισαν τΟ Ονομα cΕρέννιος πρΟς τΟ 

Ονομα Εl.ρηνίων και ΕlρΊ1νιος. ·ο :τrερt οι1 ό λόγος έπίσκοπος Ίεροσολύμων 

όVομάζεται ύπΟ τών χειρογράφων τούτων Irenius ητοι Εl.ρήνιος (πρβλ. καl 

η1ν Εκδοσιν τοU Jo. Miraei ), τΟ Οποίον ύπ" αλλων χειρογράφων τοϋ αUτοϋ 

συγγράμματος μετεβλή!Jη ε\ς Hirenaeus (Irenaeus), 1\τοι το γνωστί'ιν και 

σύνη!Jες οvομα Εiρηναίος (πρβλ. τi]ν 1!κδοσιν R. Helm, 1913, σελ. 23ί ). 
ΤΟ Ονομα "Ερέννιος είναι ή λατινικtι μορφη τοϋ έλληνικοϋ όνόματος Είρη· 
νίων, η Εlρήνιος 1• 

ΙΙΙ. 7. Ό Σωκράτης όμιλεί περ\ τijς έν Άλεξανδρείι;r ε πι Μεγάλου 
'Α !Jανασίου συνόδου ( 362 ) κα\ εv παρόδφ περ\ aλλων προηγουμένων συνό
δων, περιπεσrον ε!ς &νακριβείας και λά!Jη. «Ή δια Βήρυλλον τον Φιλαδελ· 

φείας τijς έν Άραβίι;ι επίσκοπον γενομένη σύνοδος» ( 7, 6 ). Ό Βήρυλλος 
δεν i'\το επίσκοπος Φιλαδελφείας τfίς 'Αραβίας, &λλα Βόστρων τijς αuτijς 
χώρας ( Εi'Jσεβίου, Έκκλ. 'Ιστορία, VI. 20 κα\ 33 ). «Ή εν Νικαίι;r επιγε· 

νομένη σύνοδος τ1)ν περι τούτου ζ>)τησιν ούδε λόγου i'jξίωσεν » ( ί, 13 ). 
Πρόκειται περl τών δρων « ο-&σίας » και « Uποστάσεως ». Δ8ν εΙ ναι άλη{}ές, 

δ τι ή έν Ν ικαίg πρώτη ο'Lκουμενικi) σύνοδος ( 325) παρεμέρισεν δλοτελώς 
το ζήτημα τοϋτο. Ό Καισαρείας τijς Παλαιστίνης Εuσέβιος εν τfi προς τοvς 
χριστιανοιJς αύτοίι έπιστολfi γράφει τα έπόμενα. « Καt δη ταύτης τijς γραφfjς 
ύπ

3 

αύτών ύπαγορευiJείσης, δπως εΥρηται αύτοίς τΟ έκ τijς ούσίας τοϋ πατρός, 

καl τΟ τψ πατρl όμοούσιον, οUκ &νεξέταστον αϋτοίς καταλιμπάνομεν. ~Επε· 

ρωτήσεις τοιγαροϋν καl &ποκρίσεις έντεϋ-θεν άνεκινοϋντο, έβασάνιζέ τε ό 

λόγος τi]ν διάνοιαν τών. ε\ρημένων » (Σωκράτους, Έκκλ. 'Ιστορία, Ι. 8, 46 
καl έξijς }. ·ο Μ. Ά{}ανάσιος δέχεται τα αUτd ( ~Επιστολη περl τών όρισflέν
των ύπΟ τfjς έν Νικαίg συνόδου, κεφ. 19 καl 20. ~ΕπιστολΎι πρΟς τοi.ις έν 

τft Άφρικfί επισκόπους, κεφ. 5 κα\ 6 ). 
Της συνόδου τijς 'Αλεξανδρείας ( 362) δεν έσώ1Jησαν τα πρακτικά, &λλa 

μόνον έπιστολfι τοίί Μ.' Α 8ανασίου έξ όνόματος της συνόδου πρΟ; ταUς 'Α ντιο· 
χείς ( Migne, τόμος 26, στήλη 796 κ.έξ. ). 'Εξ αuτijς εξάγεται, οτι -ή σύνοδος 

Ι Valesius, παρό. Migne, αύτ6&ι, στήλη, 361 κ.έξ. και παρά Husse.y, έν τίi 
έκδόσει τi'jς Έκκλ. Ίστορίας τοiί Σωκράτους, τόμ. 3ος, σελ. 235. Η u s s e y, αύτό&ι, 
L e Q u i e n, Oriens Christianus, τόμ. 3ος, στήλη 157. Η. G r e g ο i r e καί 

Μ. Α. Κ u g e n e r, Marc le Diacre, νie de Porρhyre, 1930, σελ. 10 κ.έξ., σημ. 
2, όπου γί\•εται δεκτόν, δτι ό Γάζης Είρηνίων τής βιογραφίας, άπο&ανιΏν περί τΟ 

392, δεν πρέπει νό. ταυτίζεται με τΟν Γάζης Είρηναίον, ό όποϊος παρέστη εtς τήν 

σύνοδον τijς 'Αντιοχείας ( 363 ). ΆλλΟ. καί τούτου τΟ Ονομα ήtο Εtρηνίων, ή δέ συν
-ι:α'ύτισt) εγινε\' ήδη ύπΟ τοϋ Valesius ( 1668, Migne, τόμ. 67, στ. 456 και 1302 ). 
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αϋτη δεν &πηγόρεuσε τfιν χρησιμοποίησιν τών" λέξεων « οlισίας-» καl « ϋπο· 
στdσεως » επt τού Θεού, ώς φρονεί ό Σωκράτης. «~Εν ταύτη τίl συvόδο.;ι 
περl οίJσίας καt ύποστάσεως τdδε &πεφΊlνατο. ουκ επl Θεοϋ δείν 8φασαν 
ταύταις χρηd{}αι ταίς λέξεσιν » (Σωκράτους, 7, 13 κ.έξ. ). ~Απλώς συνέστησε 
να άρκείταί τις είς τΟ ~ύμβολον της Νικαίας. Παρα{}έτομεν τΟ σχετικΟν 
χωρίον της μνημονευ-θείσης ·επιστολiΊς τοϋ Μ. ~Αftανασίου_. « Τών τοιούtων 
λέξεων βελτίονα καl &κριβεστέραν, είναι nlv εν. Νικαίg- παρα -των Πατέρων 
όμολογη-θείσαν πίστιν καl τοϋ λΟιποϋ τοίς ταύτης &ρκείσflαι μάλλον καΙ 
χρijσθitι ρήμαιην » ( κεφ. 6. Migne, αύτ., στήλη 804) 

1
• 

ΠΙ. 14, 6. « Κα\ έκεί ( έν 'Αλεξανδρείg) λανι'ίάνων διijγεν ( ό Μέγας 
• Αδανdσιος )", εως ού- δ διωγμΟς -έπαύσατο », ητοι μέχρι το'ϋ {}ανάτου τοϋ 
αύtοκράτορος 'Ιουλιανοϋ τοϋ Παραβάτου ( 26 Ίουνίου 363 ). Καθ' δλον το 
δκτάμηνον- τοϋτο διάστη-μα ό Μ. sΑ{}ανάσίΟς δΕν παρέ-μεινε Κ·ρυπτόμενος έν 
~ Αλεξανδρείζt, ώς ισχυρίζεται ό Σωκράτης, άλλ& κατέφυγεν ε'ίς την "Άνω 
Α'Cγυπτον ( τ1)ν Θηβαtδα) '. 

ΙΙΙ. 21. "Η κατ& των Περσών έκστρατεία τοϋ αί'ηόκράτορος Ίουλιανοϋ 
τοϋ Παραβάτου. « Περιστοιχίσας δΕ Κτησιφώντα, nlν μεγάλην πόλιν, τοσοίl~ 
τον έπολιόρκει τΟν βασιλέα ( τfjς Περσίας), ό)στε έκείνον πρεσβείαtς χρήσα· 
σθ-αι συχναίς, ίκευτεύειν τε ζημιωθ-Υjναι · μέρος τι τfίς αlιτοϋ πατρίδος, εϊ 
καταλύσας τΟν πόλε-μον &ποχωρήση » -(21, 4). "Ο Σωκράτης περιέπεσεν-ε'ί~ 
&ναΚQιβείας. ΔΕν πρ6κειται περl πρ·αγματικfiς πολιορκίας τijς πόλεως Κτη· 
σιφ&ντος ύπΟ τοϋ 'Ιουλιανοϋ, ό δΕ Πέρσης βασιλεiις Σαπωρ πρΟ της έΚστρα" 
i:είας τοϋ 'Ιουλιανοϋ έζήτησε δι' ε'ίρηνικών προτάσεωv- να προλάβtJ tOv πόλε~ 
μονc.- « Καl τil έχομένη μετ& την πρεσβείαν t'\μέρ~ πάσαν ην είχε δύναμιν 
(δ Σαπrορ) &ντι τάττει τ ψ Ρωμαίφ στρατψ » ( 21, 9 ). 'Ο-Σωκράτης ένταϋι'ία 
τ'-οπο-θετε-i τΟν {}άνατον τοϋ 'Ιουλιανοϋ, &λλU. τοϋτο_ δΕν -είVαι άλήftές. Ή 
προσέγγισις των δύο άντιπάλων βασιλέων ~γινε την 16 'Ιουνίου 363 ( Άμ
μιανΟς ΜαρΚελλ!νος, 24, 8 ). "Ο &άνα-τος- τοίί ~rουλια,;οίίΊ ·επηλa-ε· δΕκci ή μέρας 
βράδ-ύτερον (πρβλ. καl Σωκράτους, Ilt. 21, -17 ). -«"Έβδομον δΕ ( Ετdς-) 
&φ' oi'i Καίσαρ &πο Κωνσταντίου προεβλήθη (ο 'Ιουλιανος) » ( 21, 18). 
"Αλλη άνακρίβεια. 'Ο 'Ιουλιανος Ι!γινε καίσαρ 6 Νοεμβρίου 355 (πρβλ. -καt 

ι Valesius·, παρι1. Migne, αύτό-&ι, στήλη 392 κ.έξ. καt παρά Hussey, αύtό{Ι>ί, 
σελ. 253, -254 κ.έξ. Η u s s e- y, αl.tτό&-ι, σελ. 255. Η a r η a c k, αύτό&ι, σελ. -·232 
κ.έξ., 262. C. Β e r η ο u 11 i, Das Konzil von Nica-a, 1921, σελ. 19 κ.έξ. Ό αlιτός 
έν Herzog- Hauck, αύτό-&ι, τόμ. 14, 1904, σελ. 13 κ.έξ.- -

2 Reading, παρι1. Hussey, αύτό&ι, σελ. 269. Η e r_ z ο g- Η a u c k, αύτό{)>ι., 
τόμ. 2, 1897, σελ. 40. D u c h e s n e, αύτό&ι; τόμ. ΙΙ. σελ. 351, Κ i r s c h, αότό&ι, 
σελ. 406. 

I 
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Σωκράτους, Π. 34, 5) &πέθανε δΕ 26 'Ιουνίου 363, aρα, έντος τοϋ ογδόου 

Ετους, άφότου είχε γίνη καίσαρ 1• 

111. 22, 7. « Ζη.ιιιω Gεlς γUρ του; Σύρου; _της άρχή; κ_αl παραδοi,ς τοίς 
Πέρσαις την έν 1\ίεσοποταμίg Νίσιβιν πόλιν έξήλαυνεν έκείftεν ( ό ~Ιοβια· 

νός) ». Ό ΊοβιανΟ; δια της συνC11lκης του Ετους 363 παρεχώρησεv εϊς τοVς 
Πέρσας μέρος της βυζαντινfiς Ι\ίεσοποταμίας με τιΙς πόλεις Σίγγαρα καl Νίσι· 

βιν, Civευ τών κατοίκων αUτών. ΤσU; Σύρους, Ί}τοι τfιν Συοίαν δfv παοε-- , -
χώρησεν ε!ς τοuς Πέρσας. Ό Valesius ( 1668) την λέξιν Σύρου; διορι'ίοί 

είς «δ ρους», στηριζόμενος είς την φράσιν « καl ηlν αίτίαv της ζημίας τών 
"' ~ ~ ' "' (Σ ' ' ορων εις αυτους ανεφερον » ωκρα-τσυς, ΠΙ. 22, 9) . 

ΠΙ. 23, 60. «Καίτοι καl τοuς χρησμοiις καl το μονόβιβλον, δ 'Αδρίας 
ε'ίς τΟν 'Αλεξάνδρου βίον έπέγραψεν ». Έκ λάitους μνήμης τοU _Σωκρά_τους, 

η έκ λά-θους τοϋ άντιγραcrέως έγράφη Άδρίας ('Αδριανός; ) &vτl Λουκιανόι.:. 
'ΕνταUθα νοείται τΟ Εργον αlιτοϋ «'Αλέξανδρος η Ψευδόμαντης » 3• ~ 

ΠΙ. 24, 3 καl 25, 2 · 4. Ό Σωκράτης !σχυρίζεται, οτι μετa τοϋ αύτο· 

κράτορος ~Ιοβιανοϋ έν 'Αντιοχεί~ δΕν συνηvηl8η ό Μέγας 'Α{}ανάσιος, άλλ' οί 

Μακεδονιανοl έπίσκοποι. "Ο Σωζόμενος λέγει τα &ντί.flετα ( VI. 5, 1 ), τα 

Οποία γίνονται δεκτά, ώς σύμφωνα πρΟς τdς έπομένας πηγάς' Διήγησις 

(Μεγάλου Ά{}ανασίου;) περl τών έν Άντιο;ι:είg συναντήσεως τών Άρειανών 

μετU. τοϋ αlιτοκράτορος ~Ιοβιανοϋ ( l\1igne, τόμος 26, στήλη 821 Β: « καl ό 
• Αθανάσιο; ώδε εστιν _» ), Κεφ~λαιον ε'ίς την έορταστικΊlν ΕπιστολiΊν τού 

Μ. Άι'ίανασίου τοϋ Ιiτους 363 ( Mig-ne, αύτ., στήλη 1358) καl Ίστορ(α τοϋ 
Μ. Άι'ίανασίου ( κεφ. 13, Mig-ne, αuτ., ση]λη 1446) 4• 

ΠΙ. 25, 18. « Μάγνος- Χαλκηδόνος>>. ΔιορΗοϋται κατa δύο τρόπους" 

1 Η u s s e ~γ, αfιrό&ι, σελ. 278 καl 879. S e e c k, αύτό&ι, τόμ. rv~ 1922, σελ. 
341 κ.έξ., 348 κ.έξ., 350 κ.έξ., 353 κ.έξ. Ι. G e f f c k e n, Kaίser Ju1ianus, 1914, 
σελ. 117 κ.έξ. Ι. Β i d e z, La vie de l'enιpereur Julien, 1930, σελ. 315, 326 κ.Εξ., 
327 κ.έξ. G e p p e r t, αlιτό-θ·ι, σελ. 43 κ.έξ. -

2 Valesius, παρU. Ί\figne, αUτό-&ι, σ-τ;ήλη 435 κ.έξ. καl παρό. Hιissey, αύτόitι, 
σελ. 281. S e e c k, ωJ-τ;ό&ι, τόμ. IV. 1922, σελ. 362. Ε ι-η s t S t e i n, Geschichte 
des spatrδmischen Reiclιes, τόμ. Ι. 1928, σελ. 264. 

3 Valesius, παρό. Migne, αiηό-&ι, στήλη 449 κ.έξ. καί. παρά Hussey, αύτό-&-ι, 

σελ. 287. 
4 Η u s s e y, Sozomeni, Historia Eccl., τόμ. ΠΙ. σελ. 162, σημ. εiς 4, 5 και 

5, 1. D u c 11 e s η e, αUτό-&ι, τόμ. Π. σελ. 351 κ.έξ. Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό-&ι 
' 2 , 

το μ. , 1897, σελ. 40, στίχ. 28 κ,έξ., τόμ. 9, 1901, σελ. 397. S c l1 \V a r t z, έν 

ZNT\V. 1935, σελ. 166 κ.έξ. 

...... _____________ .... _____________ _ 
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<< Μάρις Χαλκηδόνος» ( Mansi, 3, 3ϊ1 ), η << Μάγνος Χαλκίδος» ( Έπιφά· 
νιος ΣχολαστικΟς Εν τfi λατι νικίl μεταφράσει τοϋ χωρίου τούτου τοϋ Σωκρά
τους). "Η Χαλκlς Εκειτο είς τα ΝΑ. τijς Άντιοχείας. «Πέτρος Σίππων ». 
ΤΟ δρ{)Ον Βνομα τiiς Επισκοπής ταύτης είναι "Ίππων η "·'Ιππου. "Η "'Ιππος 
ήτο πόλις τijς Παλαιστίνης ( Ίωσήπου Α~τοβιογραφία ). Έν τfi συνόδφ τijς 
Σελευκείας ( 359) ό μνημονευιJε\ς έπίσκοπος fiπέγραψεν οϋτως· «Πέτρος 
Επίσκοπος ι:ιlππου τfjς Παλαιστίνης», δμοϋ μετ& τών tiλλων Επισκόπων τijς 
μερίδος τοϋ Καισαρείας ~ Λκακίου ( Έπιφανίου, Κατ& αίQέσεων, 73, 26, 4, 

ί'κδοσις Κ. Holl, 1933, σελ. 300, στίχος 16) '· 

ΙΙΙ. 26, 5 κα\ ι\';ης. << ( Ό Ίοβιανος) έτελεύτησεν ... βασιλεύσας μijνας 
έπτά, ζήσας Ετη τριάκοντα τρία. Περιέχει δΕ η βίβλος χρόνον ΒτΟΟν δύο, 
μηνών πέντε». ~σ ~ΙοβιανΟς έβασίλευσε μi]νας έπτα καl ήμέρας ε~ίκοσιν ( 27 

'Ιουνίου ·17 Φεβρουαρίου ). Το τρίτον βιβλίον τijς Έκκλησιαστικijς 'Ιστο
ρίας τοϋ Σωκράτους περιέχει χρόνον έτών δύο, μηνών τριών καl fιμερών 
δέκα τεσσάρων ( 3 Νοεμβρίου 361. 17 Φεβρουαρίου 364) 2 • 

IV. κεφάλαια zov, 3ov και Qον. Περl τοϋ αυτοκράτορος ΟUάλεντος καl 
τού έπαναστάτου Προκοπίου. « ΟVάλης δε ή τάχος έπl την Συρίας ~ Λντιό
χειαν &ρμησεν ... (Εκεί) δε τfi ήσuχί~ καταχρώμενος κατα τών τΟ όμοούσιαν 

' " δ " 'λ ( 2 4 ' 'ξ" ) 'Ο ' ' φρονουντων ασπον ον ηγειρε πο εμον » , και ε ης • αυτοκρατωρ 

ΟVάλης &νεχώρησε μ8ν έκ Κωνσταντινουπόλεως κατδ: τΟ Εαρ τοϋ 365 δια τ1)ν 
~ Λντιόχειαν, &λλ& δΒν Εφ{}ασεν έκεί. Ή Επανάστασις &κριβώς τοϋ Προκοπίου 
Εσταμάτησεν αVτΟν έν τfi Μικρfi ~ Λσίg. Μετ& την καταστολην αυτης ήναγ
κάσΗη να διατρίψα είς nlν Θρgκην Ενεκα τών Γότ{}ων, συμμάχων τοϋ Προ
κοπίου, καl Εκλεισε μετ~ αυτών είρήνην τψ 369. Είς την ~Λντιόχειαν ~ψθασε 
τij'J 371. Ταυτα στηρίζονται έπ\ του Ζωσίμου (Δ, 4 κα\ έξijς. Δ, 13) κα\ 
'Αμμιαvου Μαρκελλίνου ( 26 καl 2ί). -« Ταίίτα δε α~του κατ<'< την Συρίαν 
ποιοϋντος, έπανίστατο έκ τfίς Κωνσταντινουπόλεως τύραννος· Προκόπιος 
Βνομα αυτψ » ( 3, 1 ). 'Αλλ' Εκ τών ανωτέρω λεχ-θέντων κατεφάνη τΟ άντί
Sετον, Οτι, δηλαδή, ή Επανάστασις τοϋ Προκοπίου προηγήΗη της εν Συρί~ 
δράσεως τοu ΟΜλεντος.- « ΠυΜμενος ό Ούάλης φ8άνει έκ τijς Άντιοχείας 
έλάσας και συμβάλλει τψ Προκοπίφ περl πόλιν τfjς Φρυγίας, ίi προσωνυμία 
Νακώλεια » ( 5, 2 ). cΩς άνωτέρω Ελέχ{}η, η Επανάστασις τοϋ Προκοπίου 
, 'δ ' ο, 'λ ' _Q. ~ ~ ' 'Α ~ ' ~ I ~ ' ημπο ισε τον υα εντα να φυαστι εις την ντιοχειαν και ηναγκασεν αυτον 

ι Valesius, παρά Migne, αύτό-&ι, σηlλη 455 καί παρά Hussey, εν τti iκδό· 
σει τijς 'Εκκλ. ~Ιστορίας τοϋ Σωκράτους, τόμ. 3ος, σελ. 291. Η u s s e y, αύτόfi.ι, 
τόμ. Ι. σελ. 464, εν τti διορfi.ώσει τοϋ χωρίου δέχεται -τΟ δνομα Μάγνος Χαλκίδος. 

2 Hussey, αύτόfi.ι, σελ. 293, 
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να διατρίψη έν τfi Μικρg 
5

Ασί<t.-« 'Αγέλωνος καl Γομαρίου τών στρατη

γών προδεδωκότων αυτΟν ( τΟν Προκόπιο ν) ... τοiις μΕν προδότας... πρίοσι 

διελων dπέκτεινε (δ ΟUάλης )' τοϋ δΕ τυράννου, δύο δένδρων καμψ3έντων 
γειτνιαζόντων &λλήλοις, έκάτερον σκέλος έκδήσας, έπικαμφflέντων &φfίκεν 

δρflοϋσαι · τα δS άνεγειρόμενα διέσπασε τΟν Προκόπιον » ( 5, 3 και έξης). 
co ~ Αγέλων καl δ Γομοάριος ( αίJτ11 είναι ή δρι~η μορφη τοϋ Ονόματος) δ8ν 

παρέδωσαν τΟν Προκόπιον, άλλ~ άπλάJς προσεχώρησαν είς τΟν ΟVάλεντα. 

ΤΟν Προκόπιον παρέδωσαν είς τΟν Οϋάλεντα οί τριβοϋνοι Φλωρέντιος καl 
Β 'λβ 'Ο Π ' ~ ' ~ λ' _(I_ ' Ο> ' δ' " " αρκα α. ροκοπιος αμεσως απεκεφα ισυη, το αυτο ε επαυον μετ' Ολί-

γον καl οί παραδόντες αϋτόν. Ο Β τω διηγείται τα γεγονότα δ ~ ΑμμιανΟς 

Μαρκελλίνος ( 26, 9, πρβλ. κα\ Ζώσιμον, Δ, 8 και Φιλοστόργιον ΙΧ, 5) 1 

IV. 7, 1 καl 11. « Ταϋτα άκούσας ό τfjς Κωνσταντινουπόλεως έπίσκοΜ 
πος ( Ε~δόξιος) προβάλλεται προς την έπισκοπην τijς Κυζίκου Ε~νόμιον ... 
Μη ένεγκόντες οΏν αύτοϋ τΟν λεξικόν τύφον οί Κυζικηνοl τfίς πόλεως έξε

λαύνουσιν ». co Σωκράτης άπΩ τijς άρχijς τοϋ τετάρτου βιβλίου πραγματεύε
ται την έποχην του αuτοκράτορος Ούάλεντος ( 364 · 378 ). 'Επομένως ε!ς 
αυτην τάσσει την χειροτονίαν καl την Εκδίωξιν τοϋ Κυζίκου ΕVνομίου. Τοϋτο 

δμως δΕν είναι άλη{}ές. τα Μνημονευflέντα γεγονότα συνέβησαν έπl τού 

αiJτοκράτορος Κωνσταντίου ( 337 • 361. Φιλοστορyίου, Έκκλ. 'Ιστορία, V. 3. 
Θεοδωρήτου, Έκκλ. 'Ιστορία, ΙΙ, 27, 21 και έξijς) κα\ άκριβέστερον το 

ί'τος 360 '· 

IV. 8, 2. «Το μεν οι!ν τείχος ( τijς Χαλκηδόνος) κελεύσει τοu βασιλέως 
Ελύετο' καt οί λί-3οι είς τΟ δημόσιον λουτρόν μετεφέροvτο, φ προσωνυμία 

Κωνσταντιαναί ». Πρόκειται περl κατασκευflς νέου λουτροίi ύπΟ τοϋ α1Jτο
κράτορος ΟUάλεντος ( 364 · 378. 'Αμμιανος Μαρκελλίνος, 31, 1 ). Κωνσταν· 
τιαναl δμως -θέρμαι ώνομάσθ-ησαν αί ύπΟ τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίου 

( 337- 361) κτισθείσαι, Ενψ αί ύπΟ τοϋ ΟUάλεντο; κτισ3είσαι ώνομάσθησα\r 
Καρωσιαναί, πρΟ; τιμfιv τi}ς ι<}υγατρΟς α1Jτοϋ Καρώσης (Σωκράτους, 'Εκκλ. 

'Ιστορία, IV. 9, 5. Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, VI. 9, 3 ). Θέρμαι Άνα· 
στασιαναί, πρΟς τιμi)ν τijς άλλ11ς ι<}υγατρΟς τοϋ Ούάλεντος, είναι Ciγνωστοι 8• 

ι Η u s s e y, αύτό-&ι, σελ. 296. D u c h e s n e, αύτό-&ι, τόμ. 11. σελ. 388 κ.έξ., 
S c h w a r t z, αύτόfi.ι, σελ. 168 κ.έξ., σελ. 169, σημ. 75. Valesius, παρά Migne, 
αύτόfi.ι, στήλη 469 καί παρά Hussey, αύτό-&ι, σελ. 298. 

2 Valesius, παρά Migne, αύτόfi.ι, στήλη 475 κ.έξ. καί παρά Hussey, αύτό<&ι, 
σελ. 299 καί ΒΟΟ. Reading, παρά Hussey, αύτό<&ι, σελ. 298 κ.έξ. Η u s s e y, 
αιJτόfi.ι, σελ. DOO. Η e r z ο g- Η a u c k, αUτό<&ι, τόμ. 5, 1898, σελ. 598. D u
c h e s η e, αUτό&ι, τόμ. 11, σελ. 372. Κ ί r s c h, αύτόfi.ι, σελ. 404, 

8 Valesius, παρά Migne, αιJτόfi.ι, στήλη 475 κ.έξ. καi πα<;ιά Hussey, α'ύτό&ι 1 
Qελ. 301. Hussey, αUτό-&ι, 

;_ι: •b._ ________________________ ................................ .. 
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IV. 9, 3. « 'Αγέλιος Ονομα αUτψ· &νηρ Ίlδη πάλαι Εκ τώv.Ι{ωνσταντίνου 
) ' 'Ο , -χρόνων τών εκκλησιών ( τών ΝαυατιανG:ιv προεστω; ». συyzρονος του 

.. ~ I ~ 'ζ . 'Α ' ( Σ ' Ι\ίεγάλου Κωνσταντίνου ναυατιανος επισκοπος ωνομα ετο κεσιος ωκρα· 

τους, αUτ., Ι. 10, 1 ). ·ο 'Αγέλιος ήτο έ;τt τοίi αύτοκράτορος Κωνσταντίου 
( αuτ., ν. 21, 1 ) 1

• 

IV. 9, 5. « • Αναστασίαν καl Κάρωσαν τας τοίi βασιλέως ( ΟUάλεντος) 
-θυγατέρας Εδίδασκεν ( ό ναυατιανΟς πρεσβύτερος Μαρκιανός), J:ιν έπ' ό\•όματι 
καl δημόσια λουτρι1 έν τfi Κωνσταντινουπόλει κατεσκευασμένα ύπΟ ΟUάλεν
τος ». Περl τώv Καρωσιανών -θερμών ε'ίδομεν _Bv τfί διορ{}ώσει είς τΟ IV. 8, 2_, 

·γπηρχον βεβαίως καl « 'Αναστασιαναl ·.fiέ·ρμαι >~, &λλ~ αύ_ται δΕν _Εφε-ρον τΟ 
' δ' ~ί~' - c: δνομα της -θυγατρΟ; τοϋ ΟUάλεντος, ι:Ος Ο Σωκραtης εzεται, α ,,,α της ετερο-

{!αλοϋς &δελφijς τοίi Μεγάλου ΚωνσταντίΙ'Ου 'Αναστασ(ας ( 'Αμμιανο; Μαρ
κέλλίνος, 26, 6) 2• 

\IV. 10. « Κατα η]ν ύπατείαν ( Γρατιανοίi καl Δαγαλα(φου, rν. 9, 8) 
Οϋαλεντιανώ τώ βασιλεί Εν ταίς έσπερίοις μέρεσιν έτέχ{}η υLΟς Ομώνυμος 
αύτ& ». Κα~α ;Ο Ε τος τοϋrο ( 366) έγεν\•ή Βη πράγματι Βαλεντινιανός τις. 
Q;}τ~; Ομως δΕν ήτο, ι:Ος δ Σωκράτης δέχεται, δ υίΟ; τοϋ αUτοκράτορο; τfiς 
Δύσεως Βαλενi::ινιανού τού ΑΊ δ διαδεχ{}εiς αύτΟν ώ; ΒαλεντινιανΟς ΒΊ άλλ~ δ 
υίΟς τοϋ -αϋτοκράτορος τfjς ~ Ανατολfjς Οϋάλεντος. co ΒαλεντινιανΟ; Β' Εγεν· 
vή{!η τi(ι 3ίl 3

• 

IV. 11, 8 καl εζης. « ~Εγίνοντο ο-δν, ώς Εφην, έξόριστοι πολλοl τών 
ιερωμένων άνδρΟΟν· μόνοι δΕ ... ούχ Uπεβλή8ησαν εςορίαις Βασίλειος καl Γρη
γόριος '!Ων ό μΕν Καισαρείας τΥjς έν Καπαδοκίg Επίσκοπος ην· Γρηγόριος δΕ 
Ναζιανζοϋ πόλεως εUτελοϋς γειτνιαζούσης τi] Καισαρείg ». co Σωκράτης άνά
γει ταϋτα εLς τΟ 368. ~ Αλλα κατU ηlν Επόχην εκείνην δ 1\ίέγας Βασίλειος καl 
Γρηγόριος ο· ΝαζιανζηνΟς δΕ'ν είχον γίνη &κόμη επίσκοποι. ~ο Μ. Βασίλειος 
ΕΥινεν Επίσκοπος τψ 3ϊ0. ~a Γuηγόριος Εγινεν Επίσκοπος τ(i) 372, Οχι βεβαίως 
τf}ς πόλεως ΝαζιανζοίΙΙ "&)ς δ Σωκράτης δέχεται, άλλα τών Σασίμων. "Ίδε ταi; 
διορ{!ώσεις ε!ς Ιν. 26, 13. ν. 6, 1 καl 7, 1. νπ. 36, 10'. 

ι Hussey, αύτό-&ι, σελ. 303. 
2 Valesius, παρό. 1\'ligne, αUτό{}ι, στήλη 479 κ:έ'ξ. και παρ& Husse:y, αUτό&ι, 

σελ. 303 κ.έξ. 
παρό. l\-Iigne, αlιτόit-ι, στήλη 480 κ.έξ. καi. παρό. Hussey, αύτό-&ι, 3 Valesius. 

σελ. 304 κ.έξ. 
4: Valesius, παριi Migne, αύτό-&ι, στήλη 483 κ.έξ. καi παρά Hucsey, αύτό{}ι, 

σελ. 306 κ.έξ, Herzog-Hauck, αί'ιτό{}ι 1 τόμ. 2,1897, σελ. 438, τόμ. 7,1899, 

σελ. 142 κ.έξ . 

Ίσtορικαt διορ'δ-ώσεις είς τfιν Έκκλησιαστικην eΙστορίαν του Σωκράτους 107 

IV. 12, 3. « Πέμπουσιν ο\ίν ( οί Μακεδονιανοl) Εlιστά{!ιον τον έκ 

Σεβαστείας... ΣιλβανΟν Ταρσοϋ τfjς Κιλικίας και Θεόφιλον ΚαπταβάλωΙ•, 

Κιλικίας και f}δε πόλις, έντειλάμενοι μη διακριδήναι πρΟς Λιβέριοv περl 

πίστεως». Δια τfjς συνεχείας, Εν τfl Οποί~ εύρίσχεται τΟ δω δέκατον κεφάλαιον 

ό Σωκρdτης άνάγει τ1)ν πρΟς τΟν Γ'ώμης Λιβέριον άποστολ1)ν τών μνημονεΨ 
-θέντων Επισκόπων ε'Ls τΟ Ετος 368 ( IV. 11, 4, ΕνΗα άναφέρει τ1)ν δευτέραν 

ύπατείαν ΟUαλεvτι νιανοϋ καl Ούάλεντος = 368 ), έν{ί) ή ~ρεσβεία είχε σταλεί 

ενωρ( τε ρ ον ( τi(ι 366) 1• 

IV. 14, 3 καlέξiiς, 15, 3. « Καl χειροτονεί τοϋτον (τον ΕUάγριον) 

Εύστd{}ιος δ πάλαι ποτΕ Επίσκοπος~ ΑντιΌχείας. c-0ς πρότερον μΕν ύπΟ ~Ιοβια

νοϋ της Εξορίας άνακέκλητο· τότε δΕ παρfjv -εϊς τΎjν Κωνσταντινούπολιν . .:. -κ~l 
_κατ" αύη\ν λανi1άνων διέτριβεν ... ΕUστά-θιος μΕν ούν Εν Βιζύη τfjς Θρgκης 

πόλει περιωρίζετο, Εϋάγριος δΕ είς CJ..λλον τόπον άπήχ{]η ». Ή χειροτονία 

τοϋ Άντιοχείας Ε-ύαγρίου Εγινε τι$ 370. ~ο Εϋστάitιος δΕν_ Εζη τότε πλέον 

καl Επομένως δΕν Εχ.ειροτόνησεν αl>τόν, ώς δ :Σωκράτης δέχεται. Είχεν άπο

-&άνει έν τϋ έξορίg πρΟ τοϋ 362, "ίσως μάλιστα πρΟ τοϋ 337. eιΟτι- δ Εϋστά

{!ιος &νεκλή{!η fJπo τοϋ αbτοκράτορος Ίοβιανοίi ( 363/364 ), οτι διέτριβεν έν 

Κωνσταντινουπό/ιει_και Επειτα περιωρίσι9-η ύπΟ τοϋ αϋτοκράτορος ΟϋάJ.εντος 

( 3.64- 378) έν Βιζύη τijς Θρζ)κης, είναι μεταγενέστεραι 8σφαl,μέναι πληρο

(pορίαι 2• 

IV. 20, 2. «~ο δΕ ~Α11ανάσιο_ς έν ύπατqίg Γρατ.ιανοϋ ._τΟ δεύτερον καl 

Πρόβου ... τΟν _τfiδε βίον κατέλειπεν ». co περιεχόμενος χρονικΟς προσδιορι
σμΟς &ντοιστοιzεί είς τΟ Ετος 37_1,_άλλ" ό_Μέγας "Α-ΙΊανάσιος &πέftανε δύο 

/!τη βραδύτερον, i]τοι τi(ι 373 '-

1 Valesius, παρό. Migne, αUτό-&ι, στ. 483 κ.έξ. και παρά Hussey, αύτό-&ι, 
σελ. 307 κ.έ'ξ. Reading, παρό. Hussey, αύτό&ι,. σελ~ 308 και 310. Η u s s e y, 
αδτό-&ι, σελ. 308. Η e f e 1 e, αUτό-&ι; τόμ. Ι. σε~ .. 736 -738, γαλλtκή μετάφρασις 
Leclercq, σελ. 976_-979. H·erzog-Hauck, αUτό{}ι, τόμ. 5, 1898, σελ. 629. 
S c h \\1 a r t z, αύτό&ι, σελ., 172. Κ i r s c h, αi'ιτό-&ι, σελ. 407 κ.έξ. 

2 Valesius, Παρό. Migne, αi'ιτόθ-ι, στ.- 4.97 κ.~ξ., 499- -κ.έξ. και παριι- IluSsey, 
αUτό{}ι, σελ. 314 κ;έξ., 415 κ.έξ. H_u s s e y, 'αlιtό-&ι,_ σελ. 315. Η e r-z ο g- Η ·a u c k, 
αύτό-&ι, τόμ. 5, 1928, σελ. 627. D u c h e s η e, ωJτό-&ι, τόμ. Π. σελ. 165 κ.έξ. 
S c !1 w a r t z, έν Nachrichteη d. Gesellschaft der i,};.Tisseηschaften zu Gδttin
gen, 1908, σελ. 357, σημ. 1 καl έν ZNT\V. 1935, ό-ελ. 160. L ί e t z m a η η, αυτό-& ι, 
σελ. 113. 

3 Reading, παρό. Hnssey, αύτό-&ι, σελ. 319 κ.έξ. Η e r z ο!:!;- Η a ίι c k, 
αί'ιτό-&ι, τόμ. 2, 1897; σελ. 197. D u c l1 e s η e, αύτό{}ι, τόμ. Π, σελ. 389. Κ i r s c h, 
αί'ιτό-&ι, σελ. 408. S c h w a r t z 1 αUτό-&ι, 1935, σελ. -181. 

• ι~. ----------------------------·~ ............................ ... 
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IV. 21, 4. « Διο τον μεν Πέτρον συλλαβόντες κατάκλειστον πεποιήκα· 
σι ν». Πρόκειται περl τοϋ ~Αλεξανδρείας Πέτρου τοϋ ΒΊ διαδεχ{}έντος τΟν 
Μέγαν 'Α{)ανάσιον. "Η δη ό Tίllemont ( t 1698) παρετήρησεν, δτι είναι 
Ciγνωστον &λλαχόftεν, Οτι δ Πέτρος οUτος έτέ{)η ε'ίς ε'Lρκτfιν ( Memoires, 
τόμο;, 5ος σελ. 585 ). Πι{)ανώς ό Σωκράτης Ι!καμε σύγχυσιν μεταξv Πέτρου 
τοϋ Β' καl Πέτρου τοϋ ΑΊ ό όποίος άναμφιβόλως έφυλακίσ-θη 1 -

IV. 23, 9. « Ού πολλοϋ δε παραδραμόντος καιροίί, ή νεόνυμφος καl 
άμόλυντος τοιάδε πρΟς τΟν • Αμμοϋν fλεξεν >'. την περt τοϋ πνευματικοϋ 
γάμου τοίί ~Αμμοϋν ίστορίαν ό Σωκράτης παρέλαβεν Εκ τοϋ « Λαυσιακοϋ » 
τοίi Παλλαδίου ( κεφ. 8 ). Κατa τον Παλλάδιον δμως ή τοιαύτη συμβίωσις 

' , ' δ ' ')λ' δ, " ' ~· 2 
δΒν διηρκεσεν ολιγον ιαστημα, α, α εκα οκτω ετη . 

IV. 23, 18. « 'Αρσήνιος αλλος τοitς τών νέων πταίσαντας ο-δκ άφώρι~ 
ζεν, &λλα τοvς προκόψαντας ( προβεβηκυίας ήλικίας) ». Ό Παλλάδιος, ό 
δποίος Εν πολλοίς είναι ή πηγη τοϋ Σωκράτους Εν τίρ κεφαλαίφ τούτφ, &να
φέρει τΟ Ονομα « 'Αρσίσιος » ( Λαυσιακόν, κεφ. 7 ). Πρέπει να προτιμηiJfi τΟ 
Ονομα τοϋτο » 3 • 

IV. 23, 34. « 00ς (Ε &άγριος) εν τiί Κωνσταντινουπόλει ύπο Γρηγορίου 
του Ναζιανζηνοϋ ε'ίς τfιν τοϋ διακόνου προχειρισθεlς τάξιν, εlτα &μα.αϋτφ 
εϊς τi}ν Α'ίγυπτον κατελ{)cbν κτλ.». Περl τούτων πραγματεύεται δ Παλλάδιος 
εν τψ Λαυσιακψ ( κεφ. 38 ). "Εν τι σι χειρογράφοις τοϋ Λαυσιακοίi &ντl 
Ναζιανζηvος κειται Νυσαεvς η Νύσσης καl νοειται βεβαίως ό &δελφος τοίi 
Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγόριος ό Νύσσης. ~Αλλ' δ νεώτερος Εκδότης τοϋ 
Λαυσιακοίi C. Butler ( 1904) προiJτίμησε την γραφiJν Ναζιανζηνός. Ό Γρη-

, e ' ' ~ ί • δ' 'δ ' Ε~' ~ 'ν γοριος, οιοσδηποτε και αν ε ναι ουτος, εν συνω ευσε τον υαγριον ε_ις τη 

Β δ ' ' Ε' ' 'β ' 'Ι 'λ ' " τα εtς Α'ίγυπττον. ρα υτερον ο υαγριος μετε η εις εροσο υμα και επει 

την Α'ίγυπτον ( Λαυσιακόν, κεφ. 38) '· 

IV. 26. Περι Βασιλείου τοίi Καισαρείας καl Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζη
νοϋ. «Νέοι γ<Χρ δη Οvτες ούτοι, εν ταίς ~Α-θήναις γενόμενοι, των τότε άκμα
σάντων σοφιστών "Ιμερίου καΙ. Προαιρεσίου &κροαταl γενόμενοι, καt μετα 
ταϋτα Εν τfi 'Αντιοχείg τfjς Συρίας Λιβανίφ άκρως την Qητορικi}ν Εζεπόνη
σαν ... "Αψάμενοι ο13ν φιλοσόφων λόγων παρά τψ τηνικαϋτα έν ~ Αντιοχείg 

ι Η u s s e y, αύτό1τι, σελ. 321. 
2 Η u s s e y, αύτό1t-ι, σελ. 323. 
3 Η u s s e y, αύτό&ι, σελ. 324. 
4 Hussey, αύτό{}ι, σελ. 325κ.έξ. ΊουστL\'QU Μωiiσέσκου1 Εύάγριος 

Ποντικός, 1937' σελ. 27 I σημ.. ι. 
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συμπράττοντι τα φιλόσοφα ... Βασίλειος μΕν ύπΟ Με/ιετίου τού ~Αντιοχείας 

έπισκόπου είς την τοϋ διακόνου τάξιν προχειρισ11είς, μετα ταύτα δΕ καl έπί

σκοπος τijς έαυτοϋ πατρίδος ... προβλη-θεlς φροντίδα τών έκκλησιών έποιείτο » 
( 26, 6, 8 και 11 ). "Οτι ό Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ό Ναζιανζηνος 

έμαθήτευσαν έν ~Αντιοχείg παρ& τψ Λιβανίφ είναι άγνωστον ιΧλλοΗεν. Πι{}α· 

νώς δ Μ. Βασίλειος έγνώρισε τΟν Λιβάνιον προηγουμένως έν Κωνσταντι

νουπόλει. ~Εσφαλμένα έπίσης είναι τά περι φιλοσοφικών σπουδών &μφοτέρων 

έν ~Α ντιοχεί~ λεγόμενα καl Ο τι δ Μ. Βασίλειος έχειροτονή-Gη διάκονος ύπΟ 

τοϋ ~ Αντιο;ι,είας 1\ιfεί~ετίου. Διάκονος και πρεσβύτερος δ 1\ιf. Βασίλειος έχειρο· 

τονήθη ύπο τοίi Καισαρείας Εύσεβίου ( "Ιδε διόρ{)ωσιν ε!ς VI. 3, 8 ). 
- « Δεδιr1ς yaρ ( ό Μέγας Βασίλειος) μ ή πως Άρειανη καινοτομία και τaς 

κατ α τΟν Πόντο ν έπι νεμη{}fi έπαρχίας, δρομαίος έπι τα έκεί μέρη διέβαινεν· 

έκεί τε &σκητήρια συστησάμενος και κατηχήσας τοiις ανδρας ταίς αύτου 

διδασκαλίαις τοvς σαλευομένους εστήριξεν » ( 26, 12 ). Ό Σωκράτης εσφαλ· 
μένως {)έτει ταϋτα μετα την χειροτονίαν τοϋ Μ. Βασιλείου ι:Ος Επισκόπου Και· 

σαρείας ( 3ϊ0. IV. 26, 11 ), εσφαλμένως επίσης ώς α!τίαν τi'jς μεταβάσεως 

αύτοϋ ε'ίς τΟν Πόντον &ναφέρει τΟν κίνδυνον της διαδόσεως τοϋ &ρειανισμοϋ 

και η)ν έκεί διαμονi]ν αύτοίί παριστg ω; δρeiσιν κατά τfjς αίρέσεως ταύτης. 

~a Μ. Βασίλειος μετέβη ε'Lς τΟν Πόντον, δτε &κόμη ήτο πρεσβύτερος, α'ίτία 

τούτου ύπfjρξεν ή διάστασις αύτοϋ πρΟ; τΟν έπίσκοπον αδτοϋ, τΟν Καισα· 

ρείας ΕUσέβιον, ή δε έν τφ Πόντψ διαμονη αύτοϋ δεν Εφερεν &ντιαρειανικΟν 

χαρακτijρα. ''Ένεκα τοϋ &ρειανισμοϋ άκριβώς συνεφιλιώ-θη μετα τοϋ ΕUσε· 

βίου καl έπανijλ-3εν ε'ίς τi]ν Καισάρειαν, ϊνα δράσu κατα τfjς α'Lρέσεως ταύτης 

( Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, VI. 15 καt 16 ). -<<Γρηγόριος δε τfjς Να· 

ζιανζοϋ πόλεως έν ΚαππαδοκίιJ, fjς και δ αϋτοίi πατi}ρ πρότερον Εκκλησίας 

προέστη, κατa τa αvτα τψ Βασιλείφ διεπράττετο » ( 26, 13 ). Ό Γρηγόριος 
δεν όπfjρξεν Επίσκοπος Ναζιανζοϋ, &λλά Σασίμων. Εϊς τά πράγματα τfjς 

έπισκοπfjς Ναζιανζοϋ άνεμίχ-θη δίς, πρΟ τfjς Εν Κωνσταντινουπόλει δράσεως 

αότοϋ και μετ~ αi'ιτήν. ~Εν τφ παρατε{)έντι χωρίφ τοϋ Σωκράτους πρόκειται 

βεβαίως περl τής πρώτης. ~ AiJ~ά τότε iiζη δ πατηρ αύτοϋ, Επίσκοπος τfjς 

Ναζιανζοϋ, ό δS Γρηγόριος, ων άκόμη πρεσβ·ύτερος, εtργάσ{)η ώς βοηΗΟ;; 

αi'ιτοϋ. 'Έπειτα iiγινεν, ι:Ος έλέχίtη Επίσκοπος Σασίμων, εϊς τα όποία δεν 

μετέβη καl Εκ τών Οποίων μετετέ{)η εtς τi}ν Κωνσταντινούπολιν. ~Επιστρέ· 

ψας εκει{)εν, &vεμίχ{)η καl πάλιν ε!ς τα πράγματα τi'jς επισκοπfjς Ναζιανζοίi. 

•ο πατηρ αύτοϋ είχεν ηδη &πο-3άνει, ή δε Επισκοπη ήτο άνευ έπισκόπου. 

"Ο Σωκράτης συγχέει τ<Χς δύο άναμί~εις τοϋ Γρηγορίου ε'ίς την έπισκοπ1)ν 

ταύτην. "Ιδε τας διορι'Jώσεις ε!ς IV. 11, 8 και έξi'jς. V. 6, 1 και 7, 1. VII. 
36, 10. - << Μάλιστα δε τα πολλα τii Κωνστανουπόλει επιδημών (Γρηγόριος 

ό ΝαζιανζηνΌς) τοifς Εν αVτfi όμόφρονας ταίς διδασκαλίαις έστήριζε· διΟ 

μικρΟ ν ϋστερον ψήφφ πολλών Επισκόπων προέστη του Εν Κωνσταντι νουπόλει 

·-~------------------~-------------------
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λαοϋ. "Ως οΊ:iν τα παρ' άμφοτέρων ( τοϋ Μ. Βασιλείου καl Γρηγορίου τοίi_ 
Ναζιανζrινοίi) γινόμενα είς άκοι1ς f}κει τοίi βασιλέως Ούάλεντο;, αύτίκα 
Βασίλειον &πΟ της Καισαρείας άγώγιμον Επl την t Α ντιόχειαν γενέσ{}αι έκέ-
1.ευσεν » ( 26, J 5 κα\ 16 ). 'Ο Σωκράτης τf}ν έν Κωνσταντινουπόλει δρfiσιν 
τοϋ Γρηγοοίου &νάγει εlς την έποχην τοϋ Ούάλεντος, &λλCι τοϋτο δΕν είναι 
άλη{}ές. ·ο~ Γρηγόριος fιλ.fiεν εϊς την Κωνστανηνούπολιν κατα τΟ Sαρ τοϋ_ 
3ϊ9, μετα τον i!άνατον τού Ουάλεντος ( 9 Αuγούστου 3ϊ8 ). Ό νέος αuτο· 
κοάτωο τijς 'Ανατολijς Θεοδόσιος ό Μέγας ( 19 'Ιανουαρίου 3ί9 ), §βράδυνε 
v~ !!λ~~ εtς Κωνσταντινούπολιν ( 24 Νοεμβρίου 380) οπου f]'ξηκολού3ουν 

' ' ' Ο' '' δ' ~ Ί ' &κόμη αί προηγούμεναι σ-υν-θfjκαι. Ο αυτοκρατωρ -υαr .. ης εν εκα ,εσε τον_ 
Μ. Βασίλειον είς ηlν ~ Αντιόzειαν, ώς λέγει ό Σωκράτης, &λλα μετέβη αύτΟς 
είς Καππαδοκίαν, προαπέστειλε δε είς Καισάρειαν τΟν "'Υπαρχον ~οίi !Ίραιτω-
ρίου Μόδεστον 1. 

IV. 27, 2, 3 κα\ 5. « Περ\ τούτου 1;0ϋ Γρηγορίου ( τοϋ Νεοκαισαρείας 
καl Θαυματουργοϋ) ποί~.Uς ό λόγος Εν τε~ Α{}ήναις καl Βηρυτ(ρ ... Ούτος γCι.ρ 
ώ; τών ~Α{Ιήνησι παιδευτηρίων άναχωρήσας, έν. τil Βηρυτψ νόμους έμάv{Ια~ 
νεν- Κάκεί (Εν τii πατοίδι αUτοϊJ Νεοκαισαρείq;) πρώτον μΕν λα"ίκΟς ων 
πολJ.& σημεία Επο.ίηαε ~οσοϋντας Sεραπεύων καl δαίμονας δι~ Επιστολών 
φυγαδεύων, καl τοUς Ελληνίζοντας τοίς τε λόγοις καl πλέον τοίς γινομένοις 
ύπ~ αlιτοϋ προσαγόμενος». Ταύτα είναι. Εσφαλμένα. ~ο Γρηγόριος δΕν έσπού
δασεν έν • Α-θ 1Ίvαις καl Βηρυτψ. -Είχε μΕν σκοπΟν να μεταβίl είς Βηρυτόν, 
ϊνα· τελειοποιη{Ιίl είς τα νομικά_, δ.λλ' εύρε{Ιεlς έν Καισαρείq; τfις Παλαι
στίνης Εγινε μα.Οηηlς τοίi 'Ωριγένους καl Εγκατέλειψε τα άλλα σχέδια αύτοϋ. 
την iJαυματουργΟν καl προσηλυτιστικηv δράσιv δεν άνέπτυξεν _η δηώ; λα"ίκός. 
άλλ~ άφότου ε γι νεν Επίσκοπος της- Νεοκαισαρείας 2• 

IV. 28, 1 κα\ 16 κ.έξ. « Κατα δΕ τον χρόνον τόνδε κα\ Ν αυατιανοον οί 
περl Φρ-υγίαν ο'tκοϋντες -την εορτην τού Πάσχα με_τέ{:}εσαν ». cO Σωκράτης 
έσωαλμ,Fνως δέχε·τqι, δτι οί Να-υατιανοl μετέ{:}εσαν ηlν εορηlν τοίi Πάσχα. 
~aJ.oι. οί &ρχαί~ί χριστιαvοl έίς nlν εϋρεσιν της ftμέρας τοίr Πάσχα 1iκολού· 

ι Valesius παριl Migne, αύτό&ι, στήλη 531 κ.έξ., 532, 533, 599 καl παρα 
Hussey, αύτόfi·ι: σελ. 331, 335 κ.έξ., 337. Η u s s e y, αUτό&ι, σελ. 330 κ.έξ., 331 

'< 333 335 ε'ξ 336 κ ε'Ι: 337 Readiriσ πctρα Η u s s e y, αύτό&ι, σελ. 336. 
κ.ε.,., , κ. ., ·· .,., · ι:.ι -, 
Η e r z 

0 
g _Η a u c k, αύτό-8·ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 436, 437, 438, το μ. 7, 1899, σελ. 

143, τόμ. 19, 1907, 616. D ιι c h e s n e, αότό&ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 386 κ.έ'ς. S c h \V a r t z, 

αίίτό{}ι, σελ. 169, σημ. 78. 
2 Hussey, αύτό{}ι, σελ. 339. Herzog-Haιίck, αύτό{}ι, τόμ. 7, 1.899, 

σελ. 156 κ.έξ. ο. Β a r d e n h e w e r, Patrologie, 1910, σελ. 149. Δ. Μ π αλά ν ο υ, 
Πατρολογία, 1930, σελ. 172 κ.έξ. I 

ι 
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{)συν τοU; ~Ιουδαίους. "Εc6ρταζον την δεκάτην τετάρτην τόϋ 'Lουδ_α·ίκοϋ μηνΟς 

ΝισCtν (οί Τεσσαρεσκαιδεχατίται τijς 1\fικρCtς Άσίας) fi nlν Κυριαχην μετα 
ηlv δεχdτην τετάρτη ν τοϋ μηνΟς Ν ισΠν ( αί λοιπαl έκκλησίαι ). "Η ~Εκκλησία 

&πΟ τώv άρχών τfις τρίτης έκατονταετηρίδος Επαυσε να &κολουiJU τοUς ~Ιου

δαίους. Οί Πρωτοπασχίται- διετήρησαν τΟ παλαιΟν πάσχα, έώρταζον, δηλο

νότι, τ1lv Κυριακ1Ίν μεi:α τΟ lουδα"ίκΟν πάσχα (πρβλ. Σωκρclτους, V. 22, 18 ). 
Οί Ναυατιανοl ήσαν πρωτοπασχίται. ΤΙ εν Πάζφ σύνοδος τώv Ναυατιανών 

έπl του αύτοκράτορος Οί,άλεντος ( 364- 3ί8) δεν ε'Lσιlγαγεν :νέον τι, &λλ~ ένέ
μεινεv εLς τΟ μ.νημονευ{)f:ν κα{}εστως (Σωκράτους, IV. 28, 17. Σωζομέvου; 
VII. 18, 6) 1• 

IV. 29, 4 καt 6. «Κα\ χειροτονείται ( ό Ρώμης Οuρσίvος) οuκ έν 

έκχλησίg, &λλ~ έν άποκρύφφ τόπφ τijς βασιλικflς τi]ς έπικαλο-υμένης Σικίνης ... 

Καl οϋτω τόν τε 01Jρσίνον παύσασftαι τfjς Επιχειρήσεως, καl κατασταλi]ναι 

τοUς βο-υλη{}ένταςi &κολο-υι~ijναι αύτQ) ». "Ο Σωκ_ράτης έν άρχfi_ τοίi 'παρατε
-θέντος χωρίου είχεν fiπ• ΟψΕL nlν φράσιν τοϋ Ρουφίνου, « ίη basilica, quae 
Sίcίnίni appellatur, epίscopum se fierί extorqueret » ( Historia Eccle· 
siastica, ΧΙ, 10, Sκδοσις 1\1olllmsen, σελ. 1017 ), τΎ]ν όποίαν παρεξήγησεν. 

'Η βασιλικη ή το άκριβώς έκκλησία. (Ο ~ ΑμμιανΟς Μαρκελλίνος λέγει τοϋτο 

ρητώς' « in basilίca Sicίnini, ubi ritus Cl1ristiani est conventiculum » 

( 27 ι 3 ). Ώνομάζετο καl βασιλικΎj τοϋ 'Ιουλίου. Ε'ίς την UπΟ τοϋ Σωκοάτου,.. 
~ ' .... ':> 

εν τελει μνημονευομένη ν ·κατάπα-υσιν τών έρίδων συνετέλεσε καl η έξορία του 

Ρώμης Οuρσίνου i'Jπo τoii αuτοκράτορος Βαλεντιανοϋ τοϋ Α' ( 36ί ) '. 

IV. 31. Περt τijς τελευτijς τοϋ αuτοκράτορος Βαλεντιανοϋ ( τοϋ Α'). 
~ο Σωκράτης -aετει την τελε-υτην του aυτοκράτορας τούτου κατα την Ελεvσιν 

τfίς πρεσβείας των Σαυροματών, την όποίαν παριστ~ έλι~οϋσαν Οτε ό Βαλεv

τινιανΟ:;; εύρίσκετο είς τΟ φρούριον Βεργιτίων -( 31, 1- 6 ). Ταϋτα δΕν είναι 
&λ η 3ij. Μετ α ηlν πρεσβείαν τών Σαυροματών έμεσο/ιάβησε .πολύμηνον διάk 

στη μα, Ο τε δf: εύρίσκετο εϊς τΟ μνημονευ{}f:ν φρούριον (τΟ Ονομα αiιτοϋ δρ{10ν 

Bregition ), fjλ8ε .πρεσβεία Κο-υάδων. Αϋτη 1ϊ1Ίέλησε να &παλλάξn τοiις άgzη
γοι)ς αύτών τfίς ένοχfίς τών έz{}ρο;τραξιών καl έπιρρίψn αύτ1lν εϊς &λ·tlτας 

καl τCι στρατιωτικα μέτρα τοϋ αiιτσκράτορος Βαλεντινιανοϋ. Ούτος όργισ{}εlς 

ύπέστη συμφόρησιν καl άπέ-Dανεν (~ΑμμιανΌς l\ίαρκελλίνος, 30.J 5 και 6 

ι S c h w a r t z, Christίiche und Jϋdische Osteι-tafe1n, 1905, σελ. 104-- 121, 
κυρίως 119 κ.έξ. 'Ο αύτΟς ε" Zeitschrift fϋ.r neutestamentliche \\τissenschaft 

1906, σελ. 10 κ.έξ. ' 
2 Η u s s e y, αUτό&ι, σελ. 342 καl 343. Η e r z ο g- Η a u c k, αUτό&ι, τόμ. 

20, 1908, σελ. 346 κ.έξ. 

______________ ._ ________________ __ 
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Ζώσιιιος Δ 17 ). ~ο ΒαλεντινιανΟς &πέ{}ανε « μετα την Vπατείαν Γρατιανοϋ 
~ι ι ι -Ν β' 

τΟ τρίτον καl ~Εκοιτίου ( Ετος 375 ), περl την έπτακαιδεκατην του οεμ ριου 

μψο; ζήσας Ιiτη νδ' (54), βασιλεύσας Ιiτη δεκατρία» (IV. 31, 6). 'Εσφαλ
μένα. Είς τον ftρόνον είχεν &νε),ftη τΎιν 25 Φεβρουαρίου τοϋ 364 ( IV. 1, 1,). 
cΕπομένως έβασίλευσε δώδεκα Ετη, πλfιν έκατΟν fιμερών.- « ( Βαλεντινιανον 
τον Β') βασιλέα &νηγόρευσαν εν 'Ακίνκφ πόλε ι tfiς 'Ιταλίας» ( 31, 7 ). :Η 
πόλις αuτη ( Aquincum) δΕν ή το τfίς 'Ιταλίας, &λλa τfίς Παννονίας.-« Η 
δΕ αύτοϋ ( τοϋ ~Ιούστου) {}υγάτηρ ~rουστίνη &πσρφανισ{}εϊσα τοϋ πατρΟς 
Εμεινε, παρ-θένος οfiσα » ( 31, 12 ). "'Εγινε σύζυγος τοϋ στασιαστοϋ Μαγνεντίου 
καl Επειτα τοϋ αύτοκράτορος Βαλεντινιανοϋ τοϋ Α' ( Ζώσιμος, Δ. 43 ). -
« Νόμον οΏν ύπαγορεύσας δημοσίq; προτΗtησι κατ& πόλεις, ώστε έξείναι τψ 
βουλομένφ δύο νομίμους liχειν γυναίκας» ( 31, 16 ). Τοιοϋτος νόμος Βαλεν· 

Α, '5" ~~ ' , 'α νος ι 
τινιανοϋ τοϋ ειναι αγνωστος και απιυα . 

IV. 36. Περ\ τfίς χειροτονίας ερημίτου τινος Μωϋσέως ώς επισκόπ~υ 
Σαοακηνών χριστιανών. ~σ Σωκράτης Ηέτει ταϋτα μετα τfιν έπανάστασιν των 
εν eράκn Γότftων ( IV. 35) καl τnν &ναχώρησιν τοϋ α~τοκράτορος ~Uάλεν: 
τος εκ τfjς • Αντιοχείας ( IV. 36, Ι), i]τοι είς το Ιiτος 378. Ό Σωκρ~της ;α 
τijς μνημονευftείσης χειροτονίας παρέλαβεν εκ τοϋ Ρουφίνου ( Hιstorιa 
Ecclesiastica ΧΙ. 6, Ιiκδοσις Mommseu, σελ. 1010 κα\ έξijς ), &λλ' ο~τος 
ifέτει αύτην ~τη τινδ. άρχαιότερον, πρΟ του -θανάτου ΒαλεντινιανΟϋ τοϋ Α' 
( 375) κατα τα πρώτα Ετη της έν ~Αλεξανδείg; έπισκοπΥjς τοϋ άρειανοϋ έπι· 
σκόπου Λουκίου (373/374)'. 

IV. 38, 7. «'Εκεί τε συμβαλrον ( ό αυτοκράτωρ ΟΜλης) τοίς βαρβά~ 
ροις άπέ-θανε τϋ Ενάτη τοϋ Α ύγούστου μηνός, έν τίi αUτii ύπατείg ( « Εν ττι 
εκτn' έαυτοϋ ύπατείg καl ΟVαλεντινιανου τοϋ νέου τΟ δεύτερον», 38, 1 )" 

τοϋτο δ8 fjv τέταρτον Ετος τijς διακοσιοστης ~γδοηκ~στης έ~ά,;ης ~ο~υμπι~
δος ». 'Ο 1\πολογισμος τfίς 'Ολυμπιάδος είναι εσφαλμενος. Το ετος τ~~ ftαν~· 
του τοϋ Ούάλεντος ( 378) δεν ήτο το τέταρτον, &1J,a το δεύτερον ετος της 

μνημονευ&είσης 'Ολυμπιάδος'· 

ι Reading-, παρό. Hussey, αύτό-&ι, σελ. 345. Η u s s e y, αύτό&ι, σε~. 344 κέξ: 
S k ' 'Δ το'μ ν σελ 36 S t e ί η, αύτό-&ι, σελ. 282. Valesιus, παρα e e c , αυτου·ι, . . . · ~ , 

Μ . " '·"' 'λ 545 κ ε'ξ 547 κ έξ και παρά Hussey, αυτο&ι, σελ. 345 ιgne, αυτου·ι, στη η ·· ., · ·ι 

κ.έξ. Reading, παρά Hussey, αUτό&ι, σελ. 346. • , , , , 
11 Valesius, παρά Migne, αύτό'fi'ι, στήλη 555 κ.εξ. και παρ~ Hus~ey, αυτοft>ι, 

σελ. 351. Η e r z 0 g- Η a u c k, αύτό-&ι, τόμ. 2, 1897, σελ. 41 και 42, τομ. 17, 1906, 

σελ. 198. S t e i η, α'ύτό&ι, σελ. 291. • . , • , • , , 
s Η u 55 e y αύτό-&ι, σελ. 352, ό όποίος εσφαλμενως δεχεται αυτο ως το τρι-

τον της "Ολυμπιάδος έκείνης. G e p p e r t, α\ιτό{}ι, σελ. 45. 
17-10-1956 

,, 
' 
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V. 2, 3. « 'Αναγορεύσας (δ Γρατιανος) οvν α~τον (τον Μέγαν Θεο· 
δόσιον) έν τψ Σιρμίφ, πόJ.ις δ8 '"Ιλλυριών αϋτη, έν ύπατείq: Αύσονίου καl 
~Ολυβρίου, τii έκκαιδεκάτη τοϋ ~Ιανουαρίου μηνός, μερίζεται αύτψ τους κατιi 

βαρβάρων aγώνας ». Ό Μ. Θεοδόσιος δΕν aνηγορεύftη αυτοκράτωρ την 16 
'Ιανουρίου, &λλa τfιν 16 Αυγούστου ( τοϋ Ιiτους 379 ). Κατa τον Otto Seeck, 
πρόκειται περl λά-θους τών άντι γραφέων 1• 

V. 4, 3. ( Οί Μακεδονιανοl) συναχftέντες δΕ εν Άντιοχείg τijς Συρίας 
α-δι'tις Εδογμάτισαν έκτρέπεσ-3-αι η)ν τοϋ όμοουσίου φωνηv και τοίς άσπαζο

μένοις την Εν Νικαίι;;t πίστιν μηδαμώς έπιμίγνυσitαι ». Οί Μακεδοvιανοl δεν 
συνijλftον εν Άντιοχείι:χ τijς Συρίας, &λλ' εν Άντιοχείg τfίς Καρίας 318 
( Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, VII. 2, 3, πρβλ. καl VI. 12, 4) '· 

V. 5. tH Εν ~Αντιοχείg των Επισκόπων Μελιτίου καl Παυλίνου συμφω· 
νία. co περl ο-δ ό λόγος Επίσκοπος Άντιοχείας δ8ν ώνομάζετο Μελίτιος, άλλα 

Μελέτιος. ΤΟ όρ-θΟv Ονσμα αVτοϋ άπαντ~ παρd Σωκράτει μόνον έv ΙΙ. 43, 
44, 45. IV. 26. VI. 3, παντοϋ δΕ &λλοϋ το εσφαλμένον Μελίτιος. Ή μετa 
τοϋ Παυλί νου συμφωνία Εγι νε μετ α την έκ τfjς fξορίας άνάκλησι ν του Μελε· 

τίου ύπΟ τοϋ αlιτοκράτορος Γρατιανοϋ ( 378 ). Κατα τΟν Σωκρ_άτην1 οί Μελε· 
τιανοl Εζήτησαν, ίνα άμφότεροι οί μνημονευΗέντες Επίσκοποι καταστώσι 
« σύν{}ρονοι ». Άρνηfiέντος τοϋ Παυλίνου, ό Μελέτιος ένεftρονίσ{}η ύπΟ τών 
Οπαδών αύτοϋ «Εν μι~ τών πρΟ τiiς πόλεως Εκκλησιών» ( 5, 4 ). Έκ _τούτου 
προέκυψε φιλονικία. Αί δύο μερίδες κατώρftωσαν νa συμβιβασiJώσιν. Ύπε· 
χρέωσαν τους δι& την έπισκοπηv ύποψηφίους πρεσβυτέρους τfjς ~Αντιοχείας 

να όρκισ{}ώσιν, Οτι δ8ν .aα δεχftώσι τfιν_έκλογfιv αύτών, άλλ' άποitανόντος 

έvΟς τών δύο ύπαρχόντων Επισκόπων μείνη ό (}λλος. Κατα τΟν Θεοδώρητον 

( Έκκλ. ·Ιστορία, V. 3, 13-16 ), οχι οί Μελετιανοί, &λλ' αfJτος δ Μελέτιο; 
έπρότεινεν είς τΟν Παυλίνον &μφοτέρας τός λύσεις, Ίiτοι να καταστώσι σύν· 
-&ρονοι καl Οταν ό εΙς άποftάνη, να παραμείνη ό αλλος. Περl τfiς σχετικfiς 
ύποχρεώσεως των πρεσβυτέρων τfjς 'Α ντιοχείας ούδέvα λόγον κάμει. (Ο Παυ

λίνας ήρνήiJη, ό δS άπεσταλμένος τοϋ α\ιτοκράτορος στρατηγΟς Σαπιiιρ παρέ· 
δωσεν είς τΟν Ι\iελέτιον τ<Χς Εκκλησίας τfjς ~ Αντιοχείας. Ό Παυ.λίνος παρέμει· 

νεν επίσκοπος τών ολίγων αi\τοϋ οπαδών. Ήδη δ R. Hussey ( 1853) εξέ· 
φρασεν &μφιβολίας περl τών γεγονότων τούτων. •ο L. Duchesne ( 1910;) 
sπραξε τοϋτο εντονώτερον. Κατa τον Ed. Schwartz ( 1935 ), ή συμφωνία τοϋ 

1 Reading, παρd Hussey, αύτό#ι, σελ. 355. S e e c k, αUτό{}ι, τόμ. V. σελ. 
125 και 479. S t e i n, αύτό#ι, σελ. 293. 

2 Η u s s e y, αύτό{}ι, σελ. 356. Η e f e 1 e. αiιτό1tι, τόμ. Ι. σελ. 742 κ.έξ. D u
c h e s n e, αVt"ό-3-ι, τόμ. Π. σελ. 430, σημ. 1. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Σ:Π~ΥΔΩΝ UΕτος Κ~' 8 
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Μελετ(ου καl τοϋ Παυλtνου ( τοϋ sτους 378) ήτο το status quo aute, ύπο· 
στηριχ{}έ,•, ώς φαίνεται, καl ύπΟ τοϋ στcιατηγοϋ Σαπώρ. ~π συμφωνία, κατ& 
τΎιν Οποίαν μετ& τΟν {}άνατον τοϋ ένός, {}ιΧ παρέμεινεν Επίσκοπος ό CJ.λλος, 
άναμq:ιβόλως δεν σιη·ήφ{}η ποτέ. Τοϋτο άποδεικvύεται Εκ τοϋ γεγονότος, Οτι 
Γρηγόριος ό ΝαζιανζηνΟς άγνοεί αύτi]ν ( « Περl τΟν έαυτοϋ βίον>>, στίχος 
1591 καl έξfjς, 1624 κα\ έξijς ). Είναι άπλij πρότασις τijς συνόδου τijς Άκυ
ληfας ( 381 ), ώς δεικνύει ή σχετικη επιστολη αf!τfίς ( Μεδιολάνου 'Αμβροσ(ου, 
Έπιστολη 21η) 1• 

V. 6, 1. « "'Οτε κοιν(ρ δόγματι πολλών Επισκόπων Γρηγόριος άπΟ της 
Ναζιανζοϋ πρΟς την Κωνσταντινουπόλεως έπισκοπην μετετΗ}ετο ». ~Εσφαλ· 
μένως ό Σωκράτης 1~εωρεί τον Γρηγόριον επtσκοπον Ναζιανζοϋ. Ό Γρηγό· 
ριος, ων άκόμη πρεσβύτερος, έβοήθει τΟν γέροντα πατέρα αUτοϋ, δ Οποίος 
ή το Επίσκοπος Ναζιανζοϋ. ~σ Γρηγόριος βραδύτερον εvινεν Επίσκοπος Σασί
μων. Εtς την Κωνσταντινούπολιν μάλιστα δΕν fιλδεν Εκ τfjς Ναζιανζοϋ, άλλ~ έκ 
τfiς Σελευκείας1 Οπου μετα τΟν {}άνατον τοϋ πατρΟς αUτοίJ Επί τι διάστημα 
διέτριψεν ( « Περl τον έαυτοϋ _βίον», στ(χοι 526, Μ7 καl 551 ). Ε!ς την 
Κωνσταντινούπολιν Επίσης δΕν fιλθε κοιν(ρ δόγματι πολλών Επισκόπων ώς 
i\π(σκοπος τijς πόλεως ταύτης, ό Σωκράτης !σχυρ(ζεται (πρβλ. καl ν. 7, 1 ), 
άλλ~ έκλήftη ύπΟ τών όρftοδόξων κατοίκων αύτfjς, ϊνα άντιδράση κατα των 
'Αρέιαν&ν ( « Περl τον έαυτοϋ β(ον >>, στ(χοι 597, 608 · 651 ). 'Ίδε τaς διορ· 
(Ιώσεις ε!ς Ι ν. 11, 8 καl έξijς, 26, 13. ν. 7, 1. νΙΙ. 36, 10 '· 

V. 7, 1. <<Τότε δε Γρηγόριος ό Ναζιανζοϋ μετατει'Ιε\ς sνδον τijς πόλεως 
έν μικρΟ) ε\Ικτηρίφ τας συναγωγας Εποιεϊτο' ψτινι ϋστερον οί βασιλείς μέγι
στον οίκον εύκτήριον προσσυνάψαντες ~ Αναστασίαν ώνόμασα·ν ». Έπαναλαμ
βάνομεν καl ένταϋftα, Οτι ό Γρηγόριος δΕν ύπfjρξεν Επίσκοπος Ναζιανζοϋ, 
άλλ" ώς πρεσβύτερος ΕβοήΗει τΟν γέροντα πατέρα αύτοϋ, ό όποίος fiτo Επί
σκοπος ~ης πόλεως ταύτης. ΔΕν fjλftεν έπισ1lμως ώς Επίσκοπος της ΚωνσταΨ 
τινουπόλεως1 άλλ<l βραδύτερον Εγινε τοιοϋτος."Ο Γρηγόριος είχεν Ελ{}ει εί.ς την 
Κωνσταντινούπολιν κατα τΟ εαρ του ετους 379 1 ό α\,τοκράτωρ τfίς "Ανατολης 
Θεοδόσιος ό Μέγας ήλ&εν την 24ην Νοεμβρ(ου τοϋ !!τους 380, ή δΕ μετά&ε· 
σις του Γρηγορίου είς τΟν -θρόνον τfίς Κωνσταντινουπόλεως Εγινεν ύπΟ της 
δευτέρας οίκουμενικiiς συνόδου τψ 381. « cΑγία ~Αναστασία» δΕν ώνομάσftη 
UπΟ των βασιλέων ό ι'Jπ" αύτών πλησίον του μικροϋ είJκτηρίου κτισ-δεtς μέγας 
ναός, άλλ~ UπΟ του Γρηγορίου ώνομάσflη οϋτω προηγουμένως ό μνημονευ-8εlς 

ι Η u s s e y, αl)τό{)-ι, σελ. 357 κ.έξ. D u c h e s n e, αύτό{}ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 433. 

S c h w a r t z, αύτό&.ι, σελ. 198 κ.έξ., 200 κ.έξ. 
2 Η uss e y

1 
αύτό#ι, σελ. 358. Η e r zo g- Η a u ck, τόμ. 7, 1899, σελ. 143. 
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μικρο; ε~κτήριος."Ιδε τaς διορι'Ιώσεις ε!ς rν. 11, 8 κα\ έ'η"ς, 26 13 26 15 ς , . , 

καi 16. ν. 6, 1. νπ. 36, 10 1. . • 

V. 8, 11. «Γρηγόριος γάρ, ώς μικρον sμπροσ&εν sφην, παραιτησάμε· 
νο ' ' ' Ν ζ ζ' ' ' ' ' 1 ς ε'πι τ~ν" α ιαν ~ν απαιρειν εστελ ίετο._ ».Γρηγόριος δ Ναζιανζηνός, παραι-
τη8εις~ της επισκοπης Κωνσταντινουπόλεως δεν μετέβη είς Ναζιανζόν, ώς ό 

Σωκρατη~ δέχεται, &λλ~ είς την Άριανζόν. ~Εκεί ε-ίχεv ά1rοκτ_ήσει άγρΟν έκ 

κληρονομιας 2• 

V. 8, 14 · 18. Ό Σωκράτης διέστρεψε την sννοιαν διατάξεώς τινο" τοϋ 
αύτοκράτορος Θεοδοσ(ου τοϋ Μεγάλου ( Codex Theoclosianus ΧνΙ. Ί 3 

3~ ~~~υλί~υ ~81 ). :ο δι~ταγμα~ τοϋτο ύπέδειξεν είς έκάστην δ:οίκησιν ~ν~: 
δυο η τρεις εγνωσμενων ορ_{}οδοξων φρονημάτων έπισκόπους. Οί μέ:t" αύτών 

είς έκκλησιαστικην έπι-κοινωνίαν ευρισκόμενοι Επίσκο-Ποι {}& έ-θεωροϋντο &>ς 
~ρ{}όδο~οι καl εί~ αύτοiι~ 1~α παρεδίδοντοοί χριστιανικοl ·ναοί. Ό __ Σωκράτης 
α~τεκατεστ~σε τοΖν σκοπο~' τοίJτ_ον' δ:α eτοϋ δευτέρου κανόνος τfjς δευτέρας 
οικουμενικης συνοδου ( 381 )1 κατα τον οποίον οί Επίσκοποι έκάστης·- διοική

σεως -3d π_εριωρίζοντο είς τ<iς ύπο6έσεις -!:ης όίκείας διοικήσεως. Οϋτω διε
τύπ~σε τfιν γνώμηνl Οτι δfί-3εν τα· μέλη τfjς συνόδου έκείνης « πατριάρχας 
κατεστησαν διανειμάμενοι τας Επαρχίας, ό.Sστε τοifς lιπ8ρ διοίκησιν επισκό· 
πους ταίς ύπερορ(οις εκκλησ(αις μη επεμβα(νειν >> (ν. 8, 14 ). "Ε πει τα 

παρέθεσε τα όνόματα των ύπΟ τοϋ Μεγάλου Θεοδοσίου είς Εκάστην διοίκησιν 

ύποδειχftέντων προτύπων όρΗοδόξων Επισκόπων 3 , άλλ5 είς τΟ τέλος έπανfjλ· 

Ηεν είς τΟν δεύτερον κανόνα τflς δευτέρας οίκουμενικflς συνόδου.· « Φυλάξαν· 

τ:,ς :α πρε;σβεία, τfί _~ Αντιοχέων έκκλησίg ... τα κα-3~ Εκάστην -Επαρχίαν, ϊν~ ή 
της επαρχιας συνοδος διοικεί» (ν. 8, 18 καl 19 ). Ή μεσολαβοϋσα φράσις 
« i'lπερ (πρεσβεία τijς 'Αντιοχέων εκκλησ(ας) τότε παρόντι Μελιτ(φ ( Μελε· 

' ) "δ • β β' , ' τιφ ε οσαν » ει ναι ε αιως εσφαλμενον συμπέρασμα τοϋ Σωκράτου,... co 
Μελέτιος εtχεν !]δη &πο&άνει εν &ρχfi τ&ν εργασι&ν τijς συνόδου•. , 

ι Valesius, παρ& 1\figne, αύτό#ι, στήλη 573, κ.έξ. καl παρά Hussev αUτό#ι 

σελ. 360 κ.έξ. Η u s s e y, αUτό-&t. Η e r z ο g - Η a u c k αlιτό{}ι τόμ 7 .1.899 λ• 
143 , 19 1 Ι ι • ι ι σε , 

ι τομ. , 907, σελ. 616. C. U 11m a η η, Gregorius von Nazianz 1867_ λ 

153 κ.έξ., 166 κ.έξ.- Lietzmann, αότό-&ι 1 τόμ. IV. 1944 ( 1953) σ~λ 31
1 σ~ξ· 

2 Η , , ι _ • κ.ε. 
u; s e y, αυτο-&t, σελ. 363 κ.έξ. Δ. Μ π αλά ν ο u, αύτό{}ι, σελ. 310. 

8 Παρελειψε δύο· τΟν Τερέντων ( Τερέννιον, έ'κδ. Mommsen ) Σκυ&ίας κ • • Μ • Μ , · .αι τον 
αρτυριον ( αρμαριον 1 Sκδ. Mommsen ) Μαρκιανουπόλεωι;. 

, , 4 Valesius, πα~ά 1\figne, αlιτόfl-ι, σ~λη 578 κ.έξ , 580 και π_αρδ. Hussey, 
αuτο#ι, σελ. 364 ~.ι:ξ., 367 κ.έξ. Η u s s e y αύτό{}ι σελ. 365 κ έξ 369 κ '< Η f 1 • 'Α ,· Ι ι . ., .ε.,. 

~ e e, ~υτοu·ι~ τομ. Π. σελ .. 29 κ.έξ. G. R a u s c h e n 1 Jahrbίicher der chri· 
stlιche~ K~rche, :897, σελ. 92 κ.έξ., 479 κ.έξ. Κ. Lίi b e c k, Reichseinteilung 
und Kιrchlιche Hιerarchie des Orients 1 19011 σελ. 213 ~ 216. 
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V. 9 1· 3. 'Ο Σωκράτης την i'Jπo τοϋ Μεγάλου Θεοδοσίου μετακομιδην 
, , " - ~Α , , , 

τών λειψάνων τοίi Κωνσταντινουπόλεως Παυλου εκ της γκυ~ας κα\ το~ 
{}άνατον τοϋ • Α ντιοχείας Μελετίου συνδέει μετ& τών προηγουμεν~ν δι~ το.υ 
« tότε » καl οϋτως, εκ πρώτης τούλάχιστοv Οψεως, φαίνεται, Οτι Sετει αμφο· 
τερα μετ& τΟ τέλος τfjς δευτέρας ο'ίκουμενικfίς συνόδου ( "Ιούλιον τοϋ Ετου~ 
381 ). 'Eνii) το μsν πρώτον γεγονος συνέβη κατα τας, πρώτας ήμέρας μ:τα 
τ'ν ελευσιν τοϋ Μ. Θεοδοσίου εtς την Κωνσταντινουπολιν ( 24 Νοεμβριου 
310 ), το δε δεύτερον, κατα τας &ρχας τών εργασιών τijς συνόδου ( Μά'ίον 
τοϋ 381) '. 

ν. 10 2.- « Αύ&ις σύνοδον πασών τών αί.ρέσεων συyκροτη-θfιναι παρε-
' ( 0: Μ Θεοδο' σιος )·». eo Σωκράτης Εσφαλμένως κάμει ένταϋ8α λόγον 

σκευασεν . ~ e , 

περl συνόδου. Πρόκειται περl &πλοϋ συνεδρίου, εϊς τΟ όποϊον εξ εκαστης 
α!ρέσεως προσijλι~εν ε!ς επίσκοπος (~τος 383 ). Τα περl αuτοίi δ Σωκράτης 

· , ν 10 23 · <ξ- ' πραγματευεται εν . , και ε ης . 

ν. 10 5. «Τότε δη καl ό βασιλεVς τΟν υί.Ον ~ Αρκάδιον Αϋyουστον 
' 'δ ' δ ' ' ~ατορνίλου άνηyόρευσε κατα την ύπατείαν Μερογαυ ου το ευτ~ρον κα~ ...... ~ , , 

τfi έκκαιδεκάτu τοϋ 'Ιανουαρίου μηνός». Ό Μ. Θεοδοσιος δεν ανηγορευσ: 
τbν 'Αρκάδιον την 16ην 'Ιανουαρίου ( 383), &λλα την 19ην 'Ιανουαρίου του 
Ε τους τούτου 3 • 

ν. 11, 6. «'Εν τοσούτφ &γγέλλεται, Οτι ΓρατιανΟ; δόλφ τοίί :υρ~ννου 
Μαξίμου άνιlρητο ». ·ο αύτοκράτωρ Γρατια;Ος Εφ~νεύ3η 25 _ Α~γο~στου 
τοϋ Ετου'"' 383."0 Σωκράτης προτάσσει τοϋ φονου του Γρατιανου την αρεια-

, ( 6) , - • ) ' νικην πολιτικην τfjς αϋτοκρατείρας Ίουστίνης 11, 4- , ενφ η πο ,ιτικη 
αϋτη ijρχισε δύο ~τη μετα τον φόνον τοϋ συζύγου αύτijς ( 385) '· 

V. 12, 11. « 'Α ναλαβιΟν δs ( δ Μέγας Θεοδόσιος) τ ας δυνάμεις τών στρα· 
τιωτικώv ταγμάτων Επl την Μεδιόλαvον ·εχώρει · έκεί γαρ έφ-θάκει ό Μάξιμος». 

' ' ' Μ δ ') ')λ" e "Α υ Τέρμα της πορείας τοϋ ~Μ. Θεοδοσίου δεν η το το ε ιο .ανον, α • η κ 
5
• 

ληtα. 'Εκεί συνελήφι'Ιη αtχμάλωτος καl εφονεύltη δ στασιαστi}ς Μάξιμος · 

ι Η u 55 e y αlιτό{}ι, σελ. 370. S e e c k, αύτό{}ι, τόμ. V. σελ. 145 κ.έξ. 
2 Reading, ~αρό. Hussey, αύτόitι, σελ. 374. Η u s s e y, αύτό{}ι, σελ. 382 κ.έξ. 

D u c h e s η e αύτό&ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 576 κ.έξ. 
3 Readi~g, παρό. Hussey, αύτόitι, σελ. '374. S e e ck, αlιτό-&ι, -rόμ. V, σελ. 

265 και 545. s t e i η, αύτό{}ι, σελ. 319. 
4 Η u s 5 e y, αύτόitι, σελ. 386. S e e c k, αύτόitι, τόμ. V. σελίδες 168, 183, 

201 κ.έξ., 516. S t e i n, αύτόitι;- σελ. 311 και 314. • , 
5 Valesius, παρό. Migne, αύτό{}ι, στηλη 598 και παρα Hussey, αuτο{}ι, σελ. 

389. S e e c k, αύτό{}ι, τόμ. V. σελ. 214 κ.έξ. S t e i n, αl!τό-&ι, σελ. 319 κ.έξ. 
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V. 14, 1. << "0ς (Μάξιμος) &νnρέltη εv τii αuτfi uπατείg («Θεοδοσίου 
τΟ δεύτερον καl Κυνηγίου», V. 13, 7 ), έβδόμu καl εiκάδι τοϋ Αύγούστου 
μηνός». Ό στασιαστi}ς Μάξιμος δέν εφονεύι'Ιη την 27ην Αϋγούστου ( 388 ). 
ΟVτε Ομως τfιν 2Sην "Ιουλίου, ώς δέχεται ό Valesius καl άλλοι, &λλ& ηΊν 
2Sην Αύγούστου τοϋ Ετους έκείνου 1. 

V. 14, 2 καi 4. « Άνδραγάltιος δε δ τοϋ βασιλέως Γρατιανοϋ φονει!ς 
τfις ηττης αϊσίJανόμενος, εϊς τΟν παρακείμεvαν ποταμΟν Qίψας έαυτΟν άπε
πνίγη ... "Ησαν ο.Ον έν τfi Ρώμη Επινικίους έορτας έπιτελοϋντες· δτε καl την 
έαυτοϋ άγα{}ότητα έπl Συμμάχου τοϋ άπΟ ύπάτων ό βασιλεiις Θεοδόσιος 
Επεδ~ίξατο ». ~ο άρχιστάτηγος τοίί στασιαστοϋ Μαξίμου ~ Ανδραγά{}ιος δδν 
Ερρίφl!η ε!ς ποταμόν. &λλ' είς την ι'Ιάλασσαν ( Ζώσιμος, Δ. 47 ). Ό Μ. Θεο
δόσιος άπένειμε χάριν κατα τΟ Ετος 389 εϊς τΟν ένοχοποιηΒέντα Σύμμαχον 
( V. 14, 5 καl έξης), ό όποίο; δδν είχε γίνει· τότε άκόμη ϋπατος, άλλ' Εγινε 
μετα τριετίαν ( 391. ν. 18, 14) •. 

V. 15, 4 καt 6. « Φλαβιανος (δ Άντιοχείας) ... την δργην ι'Ιεραπεύσας 
Θεοφίλου τότε τοϋ 'Αλεξανδρείας επισκόπου, δι" ο-δ καl κατήλλαξε Δάμασον 
τΟν τfις Ρώμης Επίσκοπον. "Αμφότεροι γ&ρ πρΟς ΦλαβιανΟν έχαλέπαινον ... 
Θεραπευ-Βεlς σΟν την δργην Θεόφιλος ... καταλλάσσει λυπούμενον Δάμασαν». 
Δεν πρόκειται περl τοϋ Ρώμης Δαμάσου ( 366- 384 ), &1.λα πεί!l τοϋ Ρώμης 
Σιρικίου ( 384 • 399, Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, νΙΙΙ. 3. Θεοδωρήτου, 
Έκκλ. 'Ιστορία, ν. 23) '· 

V. 18, 9 καi έξijς. Α! ύπο τοϋ Μεγάλου Θεοδοσίου τιμωρίαι μοιχευομέ· 
νων γυναικών εν Ρώμη. Ό νalesius ( 1668) ήρνήι'Ιη το &ξιόπιστον τijς 

διηγήσεως ταύτης τοϋ Σωκράτους, στηριχ-θεlς Επl τοϋ γεγονότος, δτι α.Οται 
j]δη επt τοίi Μεγάλου Κωνσταντίνου ετιμωροϋντο δια {}ανάτοu (Codex 
Theodosianus, ΙΧ. t. νπ. Άμμιανος Μαρκελλίνος, 28, 1 ). •ο νalesius 

1 Valesius, παρά Migne, αVτό{}ι, ση}λη 599 κ.έξ. καί --παρd Hussey, α-ότόitι, 
σελ. 389 κ.έξ. G e p p e r t, αύτό{}ι, σελ. 35 κ.έξ. S e e c k, αύτό&ι, τόμ. V. σελ. 
216 καί μάλιστα 525. S t e i η, αύτό.fi.ι, σελ. 320. 

2 Η u s s e y, αύtό-&ι, σελ. 390. S e e c k, αόtό{}ι, τόμ. V. σελ. 2i6 κα:t μάλι
στα 526. Valesius, παρd Migne:, αl!tόitι, στήλη 601 κ.έξ_. καί παρα_ Hussey, αfιτό-&ι, 
σελ. 390. R a u s c h e n, αύtόft.ι, σελ. 2. S e e c k, αfιτό{}ι, σελ. 226. S t e i n, 
αύτό-&ι, σελ. 321. 

3 R a u s c h e η, αιJτό{}ι, σελ. 2. D u c h e s η e, αύτό-6-ι, τόμ. Π. σελ. 608 
κ.έξ., 609 κ.έξ. καί μάλιστα σημ. 1 τfις σελ. 610. Κ i r s c b, αύτόitι, σελ_. 424. 
S c h w a r t z, έν ZNTW. 1935, σελ. 212 καί ... σημ. 189. 

~*~--------------------...................................... .. 
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έφρόνει, Οτι η χρησιμοποίησις κωδώνων δ8ν fίτο τιμωρία, &λλ~ έκούσιον μέσον 
προσκλήσεως πελατών ι. 

V. 21, 1. «Τής έν Κωνσταντινουπόλει τών Ναυατιανών έκκλησίας έπl 
Ετη τεσσαράκοντα προέστη ~ Αγέλιος, άπΟ τών Κωνσταντίνου χρόνων 8ως ε1ς 
τΟ 8κτον Ετος τfjς βασιλείας Θεοδοσίου, ώς που καl πρότερον έμνημόνευσα 
( IV. 9, 3) ». "Εκτον ί'τος τijς βασιλείας τοϋ Μεγάλου Θεοδοσίου i]το το 
384. 'Εξ αlιτοϋ &crαιροϋντες 40 Ετη, φ-θάνομεν μέχρι τοϋ 344, ήτοι έπτd 
Ετη μετα τΟν -θάνατον τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου. (Ο 'Αγέλιος, Επομένως, 
δ8ν r]το ναυατιανΟ:; έπίσκοπος έπl τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, ώς ό Σωκράτης δέχε· 
ται, άλλ' έπl τοίί αύτοκράτορος Κωνσταντίοu. "'Ιδε διόρfJωσιν είς IV. 9, 3 

2
• 

V. 21, 7, 15 καt 17. 'Ο Σωκράτης έσφαλμένως και ένταϋ(}α δέχεται, 
δτι οί Ναυατιανοl μετέθεσαν τi]ν έορτην τοίί Πάσχα ("ίδε διόρ{}ωσιν είς τΟ 
IV. 28, 1 και 16 και έξijς ), οι έν Κωνσταντινουπόλει Ναυατιανοι ηκολούiJη· 
σαν τiιν ύπο τijς 'Εκκλησίας εlσαχ(}είσαν μεταβολiιν ( έορτασμος τοϋ Πάσχα 
πάντοτε μετd την έαριν1}ν ίσημερίαν ). "'lσως τΟ αύτΟ Επραξαν οί Ναυατιανοl 
καί έν Ciλλαις πόλεσιν. Οί Clλλοι δμως Ναυατιανοl ένέμειναν ε'ίς τΟ άρχαίον 
χριστιανικΟν f{}ιμον. ~Ηκολούftουν τούς 'Ιουδαίους. ~Εώρταζον, δηλονότι, 
Πάσχα τfιν Κυριακ1)ν μετα τΟ ίουδαϊκΟν πάσχα, ήτοι μετd την δεκάτην 
τετάρτην τοϋ 'ίουδα'ίκοϋ μηνΟς Νισαν (ένίοτε πρΟ τi]ς έαρινfiς ίσημερίας. 
« Πρωτοπασχίται » ). Κατα το προ τijς Κυριακijς ταύτης Σάββατον ~τέλουν 
τiιv παννυχίδα τοϋ Πάσχα (Σωκράτους, V. 22, 18 ). Ό πρεσβύτερος Σαβ· 
βάτιος, ως Ναυατιανός, Επραττε τό αύτΟ ( « Πρωτοπασχίτης » ), άλλ~ εtσή
γαγε καί τινα καινοτομίαν. cΟσάκις τΟ Πάσχα της ~Εκκλησίας Επιπτεν εtς 
aλλην f\μερομηνίαν, έώρταζε και το Πάσχα τijς 'Εκκλησίας. Το Σάββατον 
έτέλει πά7ιιν παννυχίδα και την ΚυριακΥιν έώρταζε πάλιν τΟ Πάσχα. Δηλαδή, 
έντΟς τοϋ αUτοϋ Ετους έώρταζε δύο πάσχα, άμφότερα είς ήμέραν Κυριακήν. 
Περl τοϋ πρεσβυτέρου Σαββατίου ό Σωκράτης λέγει τα έπόμεvα. « Είποτε 
διαπεφωνημένη, έγένετο ή τοϋ Πάσχα έορτή, αύτΟς ( ό Σαββάτιος) καft~ έαυ
τΟν προλαμβάνων ένήστευε, καl νυκτερεύων την νενομισμένην τοϋ Σαββάτου 
ήμέραν έπετέλει τοϋ Πάσχα· και πάλιν τii έξης Clμα ·πdσι κατ& την εκκλησίαν 
συνήγετο καl τών μυστηρίων μετελάμβανεν » ( 21, 17 ). Συνοψίζει καt συγχέει 
τα κα{}έκαστα τών δύο έορτασμών τοϋ Πάσχα, ητοι τ&ς δύο παννυχίδας κατιl 
δύο διάφορα Σάββατα και τα δύο πάσχα κατα δύο διαφόρους Κυριακάς. Ό 
Σωζ6μενος ( Vll, 18, 5 και έξijς) διώρiJωσε και έσαφήνισε τα τοϋ Σωκρά· 

ι Valesius, παρd Migne, αύτό{}ι, στήλη 6:11 κ.έξ. καί παρά Hussey, αύτό-&ι., 
σελ. 400. R a u s c h e n, αύτόitι, σελ. 2. 

2 Η u s s e 3r, αύτό'θ-ι, σελ. 413 κ.έξ. 

"' 

• 
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'"λ' ' • δ' ' ' τους, αΛ α και ουτος εν κατεστησε φανερον, Οτι καl τΟ ίδιαίτερον Πάσχα 

αUτοίί έτέλει Σάββατον και Κ υριακήν. Τοίίτο Uποδηλοϋται δι& της έπομέν~ς 
φράσεως τοίί Σωζομένου· «ω; Ε8ο; ένήστευε και κα11~ έαυτΟν δια τών νενο· 

μισμένων έτέλει τΟ πdσχα » ι. 

V. 22, 17. «Και Οτι Πολύκαρπος ό τflς Σμύρνης έπίσκοπος, ό ϋστερον 
επι Γορδιανοίί μαρτυρήσας, ~Ανικήτφ τψ έπισκόπφ της Ρώμης έκοινώνει ». 
~ο Σ , π λ· δ' • δ • • μυρνης ο υκαρπος εν ητο υνατον να μαρτυρήσn έπι τοϋ αύτοκρά· 

τορος Γορδιανοϋ ( 238 ), άλλa πολυ ένωρίτερον. Ή σχετικiι &συμφωνία τώv 
&ρχαιοτέρων κριτικών 8χει ύποχωρήσει. ~σ Πολύκαρπος έμαρτύρησεν έπl τοίί 

αύτοκράτορος Άντωνίου Πίου, τ0 156 2 • 

V. 22, 32. « Οι έν Ρώμη, τρείς προ τοϋ Πάσχα έβδομάδας, πλiιν Σαβ· 

βάτου και Κυριακής, συνημμένως νηστεύουσιν ». 'Ή προσ{}ήκη « πλi}ν Σαβ-
ατου » εν ει~•αι ορ η. εκκλησια τijς Ρώμης εΤχεν !]δη την νηστείαν β ' δ' • ' (}' 'Η ' ' 

τοϋ Σαββάτου. Τοϋτο δέχεται. αlιτο; δ Σωκράτης κατωτέρω ( V, 22, 58) •. 

V. 25, 3. «Άλλα συνεργον λαβwν (δ Ευγένιος) Άρβογάστην ... είς 
'δ ' ' i 'Ο 'Α β ' • ' τυραννι α απεκ .ινεν ». ρ ογαστης ητο το πρωταγωνιστοϋν πρόσωπον. 

co ΕVγένιος ή το Οργανον αύτοϋ 4• 

V. 26, 5. « Τοϋτο δεν i]ν πρώτον ί'τος τi'jς διακοστijς ένεννηκοστijς τετάρ· 

1 Va1esius, παρά Migne, ωJτό-&ι, στ-ήλη 623 κ.έξ. και παρό. Hussey αύτό-&ι 

σ~λ. 414 κ.έξ. Η u s s e y, αύτό{}ι, σελ. 416. S c h w a r t z, Christlίche
1 

und jίi~ 
dιsche Ostertafeln, σελ. 119 κ.έξ. Ό αύτός έν ΖΝΤ\\'. 1906, σελ. 10 κ.έξ. 

2 Valesius παριl Migne, αύτό-&ι, σηlλη 627 κ.έξ. καί παρd Hussey αύτό-&ι 

σελ. 417. Reading, παριl Hussey, αύτόttι, σελ. 417. Hussey, αύτό-&ι, ~ελ. 418: 
Η e.~ z ο g- Η a u c k, αύτόttι, τόμ. 15, 1904, σελ. 536 κ.έξ. S c h w a r t z, Christl. 
u. ]ud. Ostertafe1n, σελ. 125 κ.έξ. Ό αύτΟς έν ZNT\V 1906 σελ 9 η 1 "···" ' δ , " • · • · , σ μ. 1 ε·ν·u·α 
απο εικνυει, οτι ο Πολύκαρπος δ8ν έμαρτύρησε τήν 23ην άλλιl τη' ν 22 Φεβρο ρ'ο κ · h , , ' υα ι υ. 

ι r ~ c , α~toft-ι, σελ. 150, σημ. 141. L i e t z m a n n, αύτό#ι, τόμ. Π. σελ. 159. 
Va1esιus, παρά Migne, αύτό-&ι, στήλη 631 κ.έξ. καt παρά Hussey, αύτό-&ι 

σελ. 419 κ.έξ., 428 κ.έξ. ·ο Valesius ύποστηρίζει τάς άντιφατικάς πληροφορίας το~ 
Σ~κράτο_υς, δε~όμε~·ος,, Οτι οί έν ~ώμtι ένήσ~ευον δλα τd Σάββατα, πλiιν τών Σαβ· 
βατων της προ του Πασχα νηστειας. Readιng-, παρά Hussey, αύτό&ι σελ. 420. 
Η u s s e y,, αύτό-&ι, σελ. 420 .καί 429. Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό-&ι, τόμ. 5, '1898, 
σελ. 771 κ.εξ. F. Funk, Kιrchengeschichtliche Abhandlungen, τόμ. 1, 1897, 
σελ. 265. D u c h e s n e, Origines du culte chretien, έκδ. 5η , 1925, σελ. 256, 
σημ. 1. 

~ Η u s s e y, αύτό#ι, σελ. 433. S e e <: k, αύτό{}ι, τόμ. V. σελ. 243 κ.έξ. 

S t e 1 n, αύτό-&ι, σελ. 326. 

il 
i! 
:ι 
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της 'Ολυμπιάδος>>. 'Εσφαλμένον. Ή το το τρίτον >'τος τijς διακοσιοστijς 

έννενηκοστijς τρίτης 'Ολυμπιάδος 1• 

VI. 1, 2. « ~ Αρκάδιος μΕν τών έώων "Ονώριος δΕ των έσπερίων είχε τΟ 
κράτος. Τών Εκκλησιών δΕ κατ& τούςδε τσUς χρόνους προειστήκεισαν έν μΕν 
τfi βασιλευούσn Ρώμη Δάμασος ». Ό Μέγας Θεοδόσιος &πέ{)ανε τψ 395, · 
Εκ το τε δΕ διεδέχ{}ησαν αϋτΟν οί δύο υίοt αύτοϋ ~ Αρκdδιος καl "Ονώριος~ 
'Αλλ' ηδη &πο τοϋ iiτους 384 έπίσκοπος Ρώμης δεν ήτο πλέον ό Δάμασος. 
&Χλ' ό Σιρίκιος ( Σωζομένου, 'Εκκλ. 'Ιστορία, VIII, 1, 1) '. 

VI. 3, 8. « Ίωάννην δε &μα Βασιλείφ, τψ τότε μΕν διακόνφ ύπο Μελε· 
τίου καταστα{}έντι, μετι1 ταϋτα δε γενομένψ Καισαρείας της Καππαδοκίας 
έπισκόπφ, τα πολλ<Χ συνδιάγοντα ». Προφανώς ό Σωκράτης τΟν φίλον 'Ιωάν
νου τοϋ Χρυσοστόμου Βασίλειον έταύτισεν ένταϋ-3-α Εσφαλμένως μετCt τοϋ 
Μεγάλου Βασιλείου. "Οχι ο~τος, &λλ' ό φίλος τοϋ Χρυσοστόμου Βασίλειος 
{}Q. είχε χειροτονη-&η διάκονος ύπΟ τοϋ ~ Αντιοχείας 1\ίελετίου. ~ο Μ. Βασί-

, '"δ' ' β' e' ""Κ ' Κ δ λειος εχειροτονηυη ιακονος και πρεσ υτερος υπο του αισαρειας αππα ο-

κίας Εfισεβίου. "Ιδε διόρ{)ωσιν εlς IV. 26, 6, 8 καl 11 '· 

VI. 3, 9, 10 καl12. « 'Εν τii τοϋ &ναγνώστου οιJν τάξει καaεστιΟς ( Ίωάν
, Χ ' ) ' ' 'Ι δ ' λ' ' ξ Μ • • λ' δ' νης ο ρυσοστομος τον κατα ου αιων ογον συνετα εν. ετ ου πο υ ε 

καl τfjς τοϋ διακόνου άξίας παρ& Μελετίου τυχΟΟν τοUς περl ίερωσύνης λόγους 
συνέταξεν, καl τοiις πρΟς Σταγείριον' ετι μην καl τους .περl άκαταλήπτου καl 
τους περl των συνεισάκτων ... "Ύστερον δΕ Παυλίνου τελευτήσαντος -δπό 
Εfιαγρίου τοϋ διαδεξαμένου Παυλίνον χειροτονείται πρεσβύτερος». Τοvς 
κατ& ~Ιουδαίων /,όγους συνέταξεν ό Χρυσόστομος, δτε ήτο Ύ}δη πρεσβύτερος, 

' ' , λ' ' ' ' , λ' ' ξ ., ' τους περι ακατα ηπτου και τους περι συνεισακτων ογους συνετα εν οχι ως 

διάκονος, άλλ& βραδύτερο ν. Δηλαδή, τdς μΕν δέκα πρώτας Ομιλίας περl &κατα
λήπτου συνέταξεν ώς πρεσβύτερος εν 'Αντιοχεί~ ( 386-378 ), τ[χς δε δύο 

' , , , ξ',, κ 'λ περι συνεισακτων πραγματειας συνετα εν ως επισκοπος ωνσταντι νουπο εως 

έν τii πόλει ταύτη ( 397 καl εξης ). Ό Χρυσόστομος δεν έχειροτοvή{}η πρε
σβύτερος -δπΟ τοϋ ~Αντιοχείας Εύαγρίου, άλλ& τοϋ ~Αντιοχείας Φλαβιανοϋ 
(Παλλαδίου, Διάλογος περl τοϋ βίου 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, κεφ. 5, 
iiκδοσις Coleman- Ν orton, 1928, σελ. 29) •. 

1 Η u s s e y, αΊJτό-&ι, σsλ. 435, ό δποϊος έσφαλμένως δέχstαι αυτό ώς δεUτε
ρον 8τος τijς 293ης 'Ολυμπιάδος. G e p p e r t, αύτό&ι, σsλ. 45. 

2 Η u s s e y, αΊJτό-&ι, σελ. 436. 
s Valesius, παρd. Migne, αΊJτό&ι, στήλη 667 κ.έξ. καί παρά Hussey, αύτόft>ι, 

σελ. 444. Η u s s e y, αύτό{}ι, σsλ. 444 κ.έξ. 
4 Reading, παρd. Hussey, αύτό-&ι, σελ. 446. Ο. Bardenhewer, Patro-

• 
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VI. 6. Περl τοϋ Γότ{)ου Γα·ίνι1. « Ύ ποκρινόμενος γrχρ ( Γα"ίνι1ς) δαι· 
μονdν ώς εύξόμενος τΟ μαρτύριον τοϋ &ποστόλου ~Ιώάvνου, έπτ& δΕ σημείοις 

άπέχει τοϋτο τfiς πόλεως, καταλαμβάνει » ( 6, 23 ). Ό ΓαΤνάς δΕν κατέφυγεν 
είς τΟν ναΟν τοϋ Άποστόλου 'Ιωάννου, άλλ& Βαπτιστοϋ ~Ιωάννου ( Σωζομέ· 
νου, Έκκλ. 'Ιστορία, VIII. 4, 14 ). -«Περιπίπτει ( ό Γα"ίνι1ς) έτέρ~ δυνάμει 
Ρωμαίων καl &ναιρείται aμα τοίς σvν αϋτψ βαρβάροις » ( 6, 34). Ό Γα·ίνaς 
έφονεύ{)η ύπο τών Ο~ννων ( Ζώσιμος, Ε. 22) 1• 

VI. 7. Αϊ Ώριγενιστικαl iiριδες έν Άλεξανδρείι;ι ( περt το 400 ). Ό 
Σωκράτης συνεκέντρωσε η)ν Εριδα είς τα περl τοϋ άνftρωπομορφισμοϋ τών 

άντιωριγενιστών, έν(ί) tjτo γεvικωτέρα, περl τών κακοδοξιών τοϋ Ώριγένους 

( Mansi, τόμος 3ος, στ. 971. Ίερωνύμου, Έπιστολfι 96η ). Περιώρισε τfιν 
iiριδα μέχρι τέλους μεταξv τοϋ 'Αλεξανδρείας Θεοφίλου και των τεσσάρων 

μοναχΟΟν, τών λεγομένων Μακρών άδελφών, ένφ αϋτη συμπεριέλαβε καl 

ι'iλλους μοναχοvς τijς Νιτρίας (Παλλαδίου, Διάλογος περl τοϋ βίου τοϋ 'Ιωάν

νου Χρυσοστόμου, κεφ. 7, iiκδοσις CoJleman- Norton, σελ. 39) 2• 

VI. 9. Ή έκ τijς 'Αλεξανδρείας μεταφορa τijς iiριδος εlς τfιν Κωνσταν· 
τινούπολιν. « Ούκ είς μακρ&ν δΕ οί άπό τfiς έρήμου μοναχοt έπl την Κων

σταντινΟύπολιν ερχονται &μα Διοσκόρφ καί τοίς αϋτοϋ άδελφοίς. Συνrjν δΕ 
αfιτοίς καl (πρεσβύτερος) 'Ισίδωρος, ό πάλαι Θεοcrίλφ τψ έπισκόπφ ( • Αλε· 
ξανδρείας) φιλαίτατος ... Αϋτη πρόφασις γέγονε τοϋ καl Ίσίδωρον ι1μα τοίς 

περl Διόσκορον έλ8είν έν τfί Κωνσταντινουπόλει, δπως αν παρά τε τiρ βασιλεί 

καl τψ έπισκόπφ ~Ιωάννη τd κατ~ αύτών έσκευωρημένα έξελεγχftήσεται » ( 9, 1 
καl 9 ). Κατ& τΟν Duchesne, δΕν εΙ ναι βέβαιον, δτι ό πρεσβύτερος Ίσίδωρος 
και δ ~Ερμοuπόλεως Διόσκορος, είς τών τεσσάρων Μακρών άδελφών, έξ 

&ρχfjς ε'lχον &ναχωρήσει έξ Αίγύπτου, όμοϋ μετd τών άλλων μοναχών τfiς 

Νιτρίας είς "Ιεροσόλυμα και έκεί8εν είς Κωνσταντινούπολιν. Την γνώμην 

logie, 1910, σελ. 305 καί 308. Valesius, παρά Migne, αΊJτό{}ι, στήλη 670 καί παρι1 
Hussey, αfιτό6-·ι, σsλ. 446. R a u s c h e η, αύτό6-·ι, σελ. 2 κ.έξ. 

1 Reading, παρά Hussey, σsλ. 452 κ.έξ., 453. Husse:y, αΊJτό-&ι, σελ. 453. 
s e e c k, αυτό&ι, τόμ. ν. σελ. 322 και 325. s t e i n, αυtό&ι, σsλ. 361·κ.έξ. 

2 Valesius, παριi Migne, αΊJτό-&ι, στήλη 687 κ.έξ. καί παρd Hussey, αΊJτό&ι, 
σsλ. 456 κ.έξ. Η u s s e y, αΊJτό-&ι, σελ. 457 κ.έξ. Η e r z ο g- Η a u c k, αΊJτό&ι, 
τόμ. 14, 1904, σsλ. 419 8ν&α εύρίσκει τις έξήγησίν τινα, διατί ό Σωκράτης συνsκέν
τρωσε τήν &ριγsνιστικήν 8ριδα είς τιi περl άν-&ρωπομοφορφισμοU. 'Απsτέλει τήν συμ

βολικ1)ν λέξιν του άγωνος των Ώριγsνιστών κατα των άντιπάλων αύτών. Ι. Κ urtz, 
Kirchengeschichte, τόμ. Ι. 1906, σελ. 235. D u c h e s n e, αύτό&ι, τόμ. ΠΙ. σsλ. 
54 κ.έξ. Κ. Μ ίi 11 e r, Kirchengeschichte, τόμ. Ι. 1941, σsλ. 935 κ.έξ. Κ i r s c h, 
αΊJτό&ι, σελ. 539. Sch\vartz, έν ZNTVi.T.1937, σελ. 169 κ.έξ, 

a•~--------.............................. ,ιιι .................................... ..-
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αίιτοϋ ταύτην ό Duchesne έστήριξεν έπl της έπιστολfjς τοϋ sΑλεξανδρείας 
Θεοφίλου, γραφείσης τέλη τοϋ 401 η άρχaς τοϋ 402 προς τον Κωνσταντία; 
5Επιφάvιον καl είιρισκομένης έν λατινικii μεταφράσει έν τii σειριj τών Επι
στολών τοίί clερωνύμου ( ύπ~ &ρ ι -&μΟν 90 ). Έν αύτfi ό Θεόφιλος, ώς &ρχη~ 
γοiις τών είς Κ ων σταντ ι vούπολι ν φυγόντων μοναχών &ναφέρει μόνον tO'Uς 

' ' 'Α ' Ε' 'β ' Ε" & ' ν co τρείς άλλους Μακρους άδελφους, μμωνιον, υσε ιον και υ υμιο · 
Ed. Scl1wartz δέχεται, δτι ό πρεσβύτερος 'Ισίδωρος άνεχcόρησεν όμοίί μετ& 
τών Ciλλων, Οχι δμως καl ό cΕρμουπόλεως Διόσκορος, ό Οποίος μετέβη είς 
Κωνσταντινούπολιv βραδύτερον. ·π καθυστέρησις αϋτη τοϋ Διοσκόρου δια· 
φωτίζεται έκ τών δύο Επομένων χωρίων τοϋ Διαλόγου τοϋ Παλλαδίου. « Καl 
πρώτον μεν τΟν τούτων άδελφΟν Διόσκορον, &γιον έπίσκοπον Ο ντα τοϋ Ορους 
( τijς Νι τρίας) κελεύει (δ 'Αλεξανδρείας Θεόφιλος) τοϋ Ι! ρ όνου i)ιφijναι, 
σuρέντα δι~ οίκετών Αίδιόπων, λαβων αϋτοϋ την παροικίαν ... Έπl τούτοις 
διαπυρωδεlς δλος ό Θεόφιλος εϊργει καl τΟν άδελφΟν των μοναχών τiϊς Εαυτοϋ 
έκκλησίας, Διόσκορον τΟν έπίσκοπον, γεγηρακότα έν τfi έκκλησίq. » ( κεφ. 
7ον, εκδοσις Colleman. Norton, σελ. 39 καl 42 ). Κατa τον Duchesne, δ 
Θεόφιλος μόλις κατa το δεύτερον χωρίον έξεδίωξε τον Διόσκορον τijς έπι· 
σκοπijς Έρμουπόλεως 1• 

' )~ f f ~'Cf VI. 10. Ό Σωκράτης εν τ (ρ κεφα ~αιφ τουτφ περιεπεσεν εις τα επομενα 
λάδη. Πρώτον, έδέχδη, οτι δ Κωνσταντία; τijς Κύπρου Έπιφάνιος 1jτο δπα· 
δος τοϋ iiνl!ρωπομορφισμοϋ κα\ δ τι δ 'Αλεξανδρείας Θεόφιλος παρουσιάσl!η 
επίσης ώς τοιοϋτος ( πρβλ. κα\ VI. 7, 22 καl έξijς ). Δεύτερον, έδέχl!η, ο τι 
προηγουμένως συνεκλή{}η ύπΟ τοίί ~Επιφανίου σύνοδος έv Κ ύπρφ κατd τών 
συγγραμμάτων τοϋ 'Ω ρ ι γένους ( 10, 3 κα\ έξijς) καl ε πει τα uπο τοϋ Θεο~ίλου 
έν • Αλεξανδρεί(! ( 10, 7 κ.έξ. ), ένi;\ συνέβη το iiντ({}ετον. Χρόνος συγκλησεως 
άμφοτέρων τών συνόδων περl τΟ 400. Τρίτον, έδέχ{}η, δτι ή καταδίκη αϋτη 
τοίί SΩριγένους εγινε διακόσια περίπου 8τη μετ& τΟν {}άνατον αύτοϋ ( 10, 8 ), 
' ' 4 " 146 " 'Ο 'Ω ' ' '·" ' 254 " 2ο"5' εν(ρ είχον παρελ{}ει 1 5 η ετη. ριγενης απευα\ε η · 

1 D u s c h e s n e, αύτό-&ι, τόμ. ΠΙ. σελ. 59, σημ. 3, καί σελ. 83, σημ. 1. 
S c h w a r t z, έν ZNTVV. 1937, σελ. 170 κ.έξ. C h r. Β a u r, johannes Chryso
stomus und seine Zeit, τόμ. Η. 1930, σελ. 166 κ.έξ., 172 καi. 178. Δέχεται, δτι ό 
"Ερμουπόλεως Διόσκορος έξ άρχfις εtχεν αναχωρήσει μετα τci>ν άλλων είς "Ιεροσό
λυμα καl έκεί{}ε\' είς Κωνσταντινούπολιν. Κατ' αύτόν, ό Θεόφιλος ήδη είς τό πρ&· 
τον χωρίον τοϋ Παλλαδίου κα-&ίιρεσε τΟν Διόσκορον καί κατήργησε τήν έπισκοπfιν 
'Ερμουπόλεως, εlς δέ τΟ δεύ-iερον χωρίον &φώρισεν αύτΟν έν γένεL τής έκκλησίας 
τfις 'Αλεξανδρείας ( Αίγύ:ττου ). Πάντως τώ?α έ'φuγεν ~έξ Αίγύπτοeυ. , , 

2 Valesius, παρό. Migne, αύτό&ι, στηλη 693 κ.εξ., 695 κ.εξ., 696 και παρα 
Hussey α\ηό-&ι, σελ. 462 καί 463. Reading, παρά Hussey, αύτό&ι, σελ. 463. 
Η u s s ~ y, αύτό&ι, σελ. 462 καl 463. Η e r z ο g- Η a u c k, αύτό-&ι, τόμ. 14, 1~04, 
σελ. 491, τόμ. 5, 1898, σελ. 419. Κ u r t z, αύτό{}ι, σελ. 235. D u c h e s n.e, αύτο-&ι, 

.. 
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VI. 11. Παραλλαyι) τοϋ Ενδεκάτου τούτου κεφαλαίου εύρίσκεται έν τέλει 
τοϋ VI βιβλίου ( μετa το 23, 7 ). 'Αμφότερα προέρχονται έκ τοϋ Σωκράτου;, 
iiλλ' η παραλλαγη είναι iiρχαιοτέρα ( Gepperts, αuτ., σελ. 130 ). -«Κα\ 
οϋτω άμφότερα τα μέρη παυσάμενα τiϊς πρΟς σφdς φιλονεικίας ήσύχασαν » 
( 11, 10 ). ~Ιωάννης ό Χρυσόστομος έν ~Εφέσφ έχειροτόνησεν έπίσκοπον τΟν 
διάκονον αUτοϋ cΗρακλείδην. Οϋτως έπfiλ{}εν ή έν τψ παρατε{}έντι χωρίφ 

μνημονευομένη κατάπαυσις τών έρίδων τών δύο μερίδων τiϊς ~Εφέσου. (Η 

παραλλαγ1) παQιστιi Ο.λλως τd πράγματα. «Γενομένης έπl τούτφ στάσεως έν 

τij ~Εφέσφ, ώς ούκ άξίου την έπισκοπi]ν τοϋ eΗρακλείδου, άνάγκη γέγονε χρο· 

νίζειν τΟν sΙωάννην κατ& τi}ν ~Έφεσον » ( 23, 3 ). Ταϋτα άνταποκρίνονται πρΟς 
την άλή{}ειαν. cH έν Μικρg s Ασίg δράσις τοϋ Χρυσοστόμου προύκάλεσεν έν 

γένει άντίδρασι ν ( Σωζομένου, Έκκλ. 'Ιστορία, VIII, 6 ). - « Πολλaς έκκλη· 
σίας Ν αυατιανών και Τεσσαρεσκαιδεκατι τών άφελων ( 'Ιωάννης δ Χρυσόστο· 
μος) έπl τi)ν Κωνσταντινούπολιν /!ρχεται ( 11, 13, πρβλ. καl VI. 19, 7 ). 
Λείπει όλοτελώς έκ τfίς παραλλαγi]ς. Οί ναοl τών Ναυατιανών r)σαν διd νόμου 

άνεγνωρισμένοι και Επομένως ό Χρυσόστομος δεν ~δύνατο ν& άφαιρέσn 

αύτούς. - « eΩς και ή βασίλισσα Εί,δοξία έ" τίj έπωνύμφ τών άποστόλων 

έκκλησίq; τΟν υ ίΟν Θεοδόσιον ... κομιδfi τότε νήπιον Οντα, είς τα γόνατα τοίί 

'Ιωάννου (Χρυσοστόμου) εμβαλοϋσα καl δρκους κατ' αuτοϋ πολλοuς καl!ορ

κώσασα, μόλις την πρΟς ΣεβηριανΟν έπίσκοπον Γαβάλων Επεισε φιλίαν άσπά· 

σασδαι » ( 11, 20 ). Ύ πάρχει μδν κα\ έν τjj παραλλαγfi ( 23, 20 ), iiλλa καl ή 
ε'ίδησις αϋτη δδν δεωρείται άλη1Jής 1• 

VI. 12, 3. « Οuκ /!χ ων μδν ( δ Κωνσταντία; Έπιφάνιος) τι λέγει ν προς 
αi'!τa (τα βιβλία τοϋ Ώρι γένους), δοκείν δε αuτij\ καl Θεοφίλφ έκβαλείν 

αί1τά ». ~Εσφαλμένως ό Σωκράτης παριστg τΟν ~Επιφάνιον μη δυνάμενον να 
δικαιολογήσn την καταδίκην τών συγγραμμάτων τοϋ ~Ωριγένους. eo ~Επιφά
νιος έν τiρ κατ& αίρέσεων συγγράματι αδτοϋ έν έκτάσει έπολέμΎ)σεν τΟν Ώρι· 

γένην ( κεφ. 64) 2• 

VI. 15, 1· 6. « Πυνδάνεται παρά τινων δ 'Ιωάννης (Χρυσόστομος), &ς 

τόμ. ΠΙ. 1929, σελ. 54 κ.έξ. Μ ίi 11 e r, αύτό{}ι, σελ. 635 κ.έξ. Κ i r s c h, αύτό-&ι, 

σελ. 539. S c h w a r t z, αύtό-&ι, σελ. 169 κ.έξ. 

1 Herzog-Hauck, αύτό-&ι, τόμ. 4, 1948, σελ. 104 κ.έξ. Chr. Baur, 
αύτό-&ι, τόμ. π. σελ. 131, σημ. 23, έ'ν{}α περι τοϋ χωρίου 11, 10 αποφαίνεται Ο.ντι· 
-&έτως των δσων &νωτέρω περt αUτοϋ έδέχf}ημεν, σελ. 133 καt 141. S c h w a r t z, 
αύτόitι, σελ. 178 κ.έξ. 

2 Η u s s e y, αύτό-&ι, σελ. 467 κ.έξ. Β. Ε b e r h a r d, Die Betheilung des 
Epiphanius am Streite Origenes, 1859, σελ. 5 κ.έξ. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Συμ
μετοχij τοϋ Έπιφανίου είς τijν καταδίκην του Χρυσοστόμου, 1926, σελ. 73. 

~---------------------.._ __________________ __ 
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ή βασίλισσα ΕVδοξία τΟν Έπιφάνιον 8ξώπλισε κατ" αύτοϋ... Παρασκευάζει 

ο-δν (ή Εύδοξία) τΟν Θεόφιλο ν ταχείαν ποιείσθαι σύνοδον κατ" αύτοϋ » 
( 15, 1 και 5 ). Ό Σωκράτης έσφαλμένως παρέστησε τον Κωνσταντίας Έπι· 

~, e , - " ' Ε' δ t' κα'ι φάνιον εν Κωνσταντι VΟUΠΟΛει ως οργανον της αυτοκρατειρας υ Ο<;,Lας 

απέδωσε την πρωτοβουλίαν της συγκλήσεως συνόδου κατd τοϋ Χρυσοστόμου 

εLς αUnlv. ~Η πρωτοβουλία αϋτη ώφείλετο είς τΟν 'Αλεξανδρείας Θεόφιλον 

(Παλλαδίου, Διάλογος κτλ., κεφ. Β' και Η', Ι!κδοσις Co!eman • Norton, 
σελ, 9. 44 καl 49 ). «ου πολ11ς έv μέσφ χρόνος καl παρijv Θεόφιλος πολλοiις 
Εκ διαφόQων πόλεων έπισκόπους κινήσας· τοϋτο δε καl βασιλέως έκέλευε πρόσ

ταγμα>> ( 15, 6 ). Ό αuτοκράτωρ 'Αρκάδιος έκάλεσε τον Θεόφιλον να liλfln 

μόνος είς Κωνσταντινούπολιν ώς ύπόδικος, καλέσας και &ριitμόν τι να 'Επισκό

πων tνα δικάσωσιν αϋτΟν (Παλλαδίου, αUτ., κεφ. Β' καl Η', Εκδοσις Cole-
' δ' man · Norton, σελ. 8, 43, 45 καl έξijς }. Ό Σωκράτης έσφαλμένως συνε υασε 

nlν έπίσημον ταύτην πρόσκλησι ν τοϋ αύτοκράτορος μ8 τ ας ίδιωτικdς και έξ 

(Jλλων έλατηρίων προερχομέvας ένεργείας τοϋ Θεοφίλου ( Σωζομένου, Έκκλ. 
'Ιστορία, VIII. 16, 3} 1• 

VI. 17, 4 · 6. Δίκη τοϋ όπο Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου έν 'Εφέσφ κατα
στα{}έντος μητροπολίτου cΗρακλείδου. co Σωκράτης -θ-έτει μΕν ταύτην μετ& 

την έκ τijς έξορίας έπιστροφην τοϋ Χρυσοστόμου (κεφ. 16), &λλα δια τοϋ έν 
&ρχfί χρονικοϋ προσδιορισμού « πρότερον» δεικνύει, δτι ή δίκη τοϋ cΗρα

κλείδου Εγινε προηγουμένως, 1]τοι έv τϋ συνόδφ της ΔρυΟς ( ~Ιούλιον η Σε· 
πτέμβριον τοϋ f'τους 403 ).'Η μνημονευομένη στάσις τοϋ λαοu δεν προέκυψεν 
έκ ζητήματος τi'jς δίκης τοu Ήρακλείδου, ώς ό Σωκράτης δέχεται ( « στάσις 
σΟν έντεϋ{}εν και διαπληκτισμΟς μεταξU τών Κωνσταντινουπόλεως και της 

~Αλεξανδρείας έγένετο σύντονος», 17, 4 και 5 ), &λλ~ έκ τών &ποφάσεων έν 

γένει τfjς συνόδου τfjς ΔρυΟς και τfjς έξορίας τοϋ Χρυσοστόμου ; καl πρ~πει 
να Ί:αυτισ-Βfi πρΟς την έv &ρχfi τοϋ ιeου κεφαλαίου μνημονευσμενην στασιν 
( ' δ' ) ' , ' , ' ζ ) • « ο ε .αος αφορητα εστασια εν » . 

VI. 17, 11. « Διόσκορος δε εΙς τών Μακρών, δ τfjς Έρμουπόλεως έπί· 

σκοπος, όλίγον ϋστερον μετα την Θεοφίλου φυγi}ν έτελεύτησε· καl ταφΎjς 

ήξιώ\Jη λαμπράς, Εν τψ μαρτυρίφ τψ έν Δρυt κηδευ{}είς, Εν-Βα διd Ίωάννην 

γέγονεv ή σύνοδος». Ταϋτα είναι Εσφαλμένα. Ό Διόσκορος είχεν &πο-θάνει 

προ τfjς συνόδου τi'jς Δρυος και έτάφη έν τψ προ τi'jς π1~λης μαρτυρίφ μάρ· 

ι Chr. Baur, τόμ. Π. σελίδες 191 κ.έξ., 193, 195, σημ. 4, 196, 197,-206. 
S c h w a r t z, αύτό&ι, σελ. 188 κ.έξ., 190 κ.έξ. 

2 Readiηg, παρΟ. H.ussey, αύτό{}>ι, σελ. 477 κ.έξ. Hussey, α\Jτό-&ι, σελ. 

478. Β a u ·r, αύτό&ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 215, σημ. 29, σελ. 2k31, ση μ. 30. 
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τυρός τινος γυναικος (Παλλαδίου, Διάλογος κτλ., κεφ. 17, Ι!κδοσις Cole· 
man · Norton, σελ. 105 ). Ή το το τi'jς 'Αγίας Εuφημίας; Μετα ταϋτα, ώς 
φαίνεται, ό Διόσκορος: Ετάφη έν τψ ναψ τοϋ Μάρτυρος Μωκίου ( Σωζομένου, 
Έκκλ. CΙστορία, VIII. 17, 5 ). ~Εν Δρυt, κατα την διάρκειαν τών έργασιών 
της συνόδου, &πέitανεν δ (iλλος &δελφΟς ~Αμμώνιος καt έτάφη έν τ ψ μαρτυ

ρίφ τών 'Αποστόλων (Παλλαδίου, α~τό~ι, Σωζομένου, αuτ., VIII.l7, 6)'. 

VI. 18, 6 καl 19. «Β ρ ίσων ( έπίσκοπος) Φιλίππων τών έν Θρι.fκn ... Ό 
τfjς Κωνσταντινουπόλεως ϋπαρχος, ψ Ονομα ~Οπτdτος >>. Οί Φίλιπποι ήσαν 
, ' ' φ λ ' ) ' , Θ ' 'Ο Β I '!' "f ' εν Μακεδονι% η ι ιππουπο .ις η το εν "'ρgκη. ρισων ητο, αρα γε, 
έπίσκοπος Φιλιππουπόλεως; ,Εν τών δύο πρέπει να διορ{}ω-θij, η τΟ Οvομα 

τfίς πόλεως, η τΟ Ονομα τfjς Επαρχίας. Τ φ 404 ϋπαρχος Κωνσταντινουπόλεως 
fjτo ό Στούδιος. Ό Όπτάτος /!γινεν ϋπαρχος αuτfjς τψ 405. Προηγουμένως 
{}d είχεν (iλλο &ξίωμα καl ώς τοιουτος -θ-α &νεμίχ{}η είς τΟ ζήτημα τοϋ Χρυ· 

σοστόμου. ·ο Σωκράτης &ΥαχρονιστικιΟς άπέδωσεν είς αUτΟν τΟ μεταγενέστε· 
ρον και άνώτερον &ξίωμα αύτου 2• 

VI. 19, 6. «Τετάρτη γaρ ημέρ~ μετa το κατενεχ{)i'jναι την χάλαζαν 

έτελεύτησεν (ή αυτοκράτειρα Ε\ιδοξία) ». Κατd τΟν Σωκράτην, ή χάλαζα 

Ι!πεσε την 3Ο!Jν Σεπτεμβρίου τοu 404 ( VI. 19, 5 ). "Αρα, η Ευδοξία &πέ· 
Ηα~ε 4 ~Οκτωβρίου. 'Αλλδ. τοϋτο είναι έσφαλμένον. (Η Εύδοξία &πέθανε 
6 'Οκτωβρίου τοϋ Ετους έκείνου ( Μαρκελλίνου Κόμητος, γραμματέως του 

Μεγάλου Ίουστινια\·οϋ, Χρονικόν, Εκδοσις Τlι. l\1ommsen, Monumenta 
Germ. Auctores ΧΙ. Chron. min., ΙΙ. 1894, 68) •. 

VI. 20, 1. « Άρσάκιος δε ou πολiιν έπεβίω τii έπισκοπii χρόνον· τii 
γαρ έξης ύπατείg, ήτις ήν Στελίχωνος τΟ δεύτερον καl ~ Αν{}εμίου, περl την 

ένδεκάτην τοϋ Νοεμβρίου μηνΟς έτελεύτησεν ». ~Εννοείται βεβαίως τΟ Ετος 

405, &λλ~ ή ήμερομηνία είναι έσφαλμένη. co 'Αρσάκιος Εγινεν Επίσκοπος 

Κωνσταντι νουπόλεωc τΟν 'Ιούνιο ν τοϋ 404. Έπεσκόπευσε δέκα τέσσαρας 

μηνας (Παλλαδίου, Διάλογος κτλ., κεφ. 11' εκδ. Caleman- Noι-ton, σελ. 64 ). 
"Άρα, &πέ&ανεν ~Ιούλιον ή Αί\yουστον τοϋ 405. "Απόδειξιςκαι τα -δπΟ τοϋ 

ι Valesius, παρά Migne, α\Jτό{}>ι, στήλη 715 κ.έξ. καί παρd Hussey, αύτό-&ι, 
σελ. 478 κ.έξ. D u c h e s n e, αύtό-&ι, τόμ. ΠΙ. σελ. 93. Β a u r, α\Jτό&ι, σελ. 221. 
S c h w a r t z, αύτό-&ι, σελ. 190 καί μάλιστα σημ. 54. 

2 Valesius, παρci Migηe, αύτό-&ι, στήλη 718, καL παρά Hussey, αύτό{}>ι, σελ. 
480. Β a u r, α1ιτό-&ι, τόμ. ΙΙ. σελ. 264. 

a Β a u r, αύtό&ι, σελ. 301 κ.έξ. S e e c k, α1ιτό{}>ι, τόμ. V. σελ. 370. S t e i n, 
.αύτό{}ι, σελ. 375. 
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Σωκράτους περl τοϋ δ ανά του τοϋ Κωνσταvτι νου πόλεως ~Α ττικοϋ λεγόμενα, 
ό Οποίος ύπfjρξε διάδοχος τοϋ ~ Αρσακίου' « έν γiiρ τifι είκοστiρ πρώτφ Ετει 
τijς έπισκοπijς έαυτοϋ, τiί δεκάτη τοϋ 'Οκτωβρίου μηνος έτελεύτησεν » ( VII. 

25, 21) 1• 

VI. 23, 7. « ('Ο αυτοκράτωρ • Αρκάδιος) έτελεύτησεν έν ύπατείζ! Βάσ
σου καl Φιλιππου, τϋ πρώτη l\ίαtου μηνός' τοϋτο δΕ fjν Ετος δεύτερον τής 
διακοσιοστijς ένενηκοστijς έβδόμης 'Ολυμπιάδος, συμβασιλεύσας μΕν τij) 
πατρl. Θεοδοσίφ Ετη δεκατρία, μετιl δΕ την τελευτfιν τοϋ πατρός Ετη δεκα· 
τέσσαρα». Οί χρονικοι προσδιορισμοl τοϋ ετους τfjς Όλυμπιάδος _και τών 
έτών τrjς βασιλείας αlιτοϋ είναι Εσφαλμένοι. ~π το τό τέταρτον Ετος της _296ης 
~Ολυμπιάδος. ~ο ~ Αρκάδιος έβασίλευσεν μετιl τοϋ πατρΟς αUτοϋ δώδεκα ε τη 
( 19 'Ιανουαρίου 283- 17 'Ιανουαρίου 395) καl μετa ταϋτα έβασίλευσε δεκα
τρία ~τη, τρείς μijνας καl δεκαπέντε ήμέρας. • ΑπέiJανε την πρώτην Μαtου 
τοϋ ~τους 408 2• 

VII. 6, 10. « ΟUκ είς μακριlν δΕ καl Σισινίου τοϋ Ναυατιανών έΠLσκό
που τελευτήσαντος, έν τi] αlιτi] Uπατείq. χειροτονείται Χρύσαν·θος~». (Ο Σω· 
κράτης, λέγων « έν τi] Uπατείq. » έννοεί βεβαίως τfιν Uπ' αύτοϋ άμεσως πρ?η· 
γουμένως μνημονευ-θείσαν ύπατείαν ιΟνωρίου τό Εβδομον καl Θεοδοσιου 
Αϋγούστου τΟ δεύτερον ( VII. 6, 1 ), ητοι τΟ Ετος 407. 'Αλλ~ ό αύτΟς Σω· 
κράτης, έν άρχί} τοϋ δεκάτου Εβδόμου κεφαλαίου, ώς Ετος .~ανάτ?υ .. τοϋ Χρυ
σάνiJου δέχεται την ύπατείαν Μοναξίου και ΠλίνiJα ( ητοι το ετος 419 ), 
Εκτu καt είκάδι Αύγούστου μηνός, τfιν δΕ διάρκειαν τfiς έπισκοπrjς αϋτοϋ 
έπταετrj. Κατ& ταϋτα ό Χρύσαν-8ος, έπίσκοπος τών Ναυατιανών της Κων
σταντινουπόλεως ( VII. 12, 3 ), δεν έχειροτονήiJη τij) 407, &λλa τij) 412. Ό 
Σωκοάτης, άρα, τΟ άνωτέρω παρατε-8Εν χωρίον Εσφαλμένως Εθεσεν έν τέλει 
τοϋ iκτου κεφαλαίου ( 6, 10 ). ''Επρεπε να -8έσn αΊJτΟ μετ& τΟ Εβδομον κεφά· 
λαιον, τΟ Οποίον άκριβώς έν άρχίi άναφέρει τiιν δια τi]v χειροτονία~ το? 
Χρυσάν{}ου άρμόζουσαν ύπατείαν ( (Ονωρίου τΟ ενατον και Θεοδοσιου τ? 
πέu.πtον >;) δια της όποίας όρίζεται τΟ Ετος 412. (Ο Σωκράτης Επανέλαβε το 
χω'σίον έν άρχil τοϋ δωδεκάτου κεφαλαίου ( « Σισινίου δΕ τελευτήσαντος, 
ΧρύσανiJος καiJειλκύσiJη εtς την έπισκοπήν » ), τ να διηγηiJiί έκεί τον βίον 
τοϋ Χρυσάν-8ου. Πάντως έκ παραδρομfjς διετήρησεν έν τψ συγγράμματι αύτοϋ 
&μφοτέρας τaς εκδοχάς, και την δρiJην και την έσφαλμένην ( πρβλ. και διόρ

{\ωσιν εtς Π. 17) '· 

ι Reading παρά. Hussey, αύτό{}ι, σελ. 488. Β a u r, αύτό-&ι, σελ. 305. 
2 Η u s s e Ύ, α-lιτό{}ι, σελ. 494 κ.έξ. G e p p e r t, αύτό&ι, σελ. 45. S e e c ki 

αύτό-&ι, σελίδες 258, 265, 285. S t e i n, αύτό-&ι, σελίδες 319,, 336, 375. 
s Η u 5 s e y, α-δτό&ι, σελ. 502 κ.έξ. G e p p e r t, αύτο{}>ι, σελ. 53 και 131. 
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VII. 20, 13. « 'Ός ( βυζαντινοπερσικος πόλεμος) γέγονεν έν uπατείg 

τών δύο Αύγούστων, Όνωρίου τΟ τρισδέκατον καt Θεοδοσίου τΟ δέκατον, 

τετάρτφ Ετει τΥjς τριακοστfίς Όλυμπιάδος ». Ό πόλεμος ο-δτος Εληξεν έπl τijς 

μνημονευ-θείσης ύπατείας ( Ετος 422 ), f}ρχισεν δμως κατα τΟ προηγούμενον 

~τος ( Μαρκελλίνου Κόμητος, Χρονικον εtς το ~τος 444, 1 ). Τό &νωτέρω 
μνημονευθεν Ε τος τfjς ~Ολυμπιάδος είναι έσφαλμένον . .,.Η το τΟ δεύτερον Ε τος 

αUτfjς 1• 

VII. 24. Τηv iiπo τοϋ αuτοκράτορος Θεοδοσίου τοϋ Β' είς την iJείαν 

αύτοϋ Πλακιδίαν καl τΟν μικρΟν αϋτης υίΟν Βαλεντινιανόν άνά-8εσιν τών 

πραγμάτων τfiς Δύσεως ό Σωκράτης Εσφαλμένως εχρονολόγησεν, ώς γενομέ

νην μετα τfιν {}ανάτωσιν του τυράννου ~Ιωάννου ( t Μά'ίον η ~Ιούvιον τού 
~τους 425 ). Ή &νά,~εσις ~γινε προηγουμένως ( Όκτώβριον τοϋ 424 ). Ό 
'Ιωάννης είχεν &ναγορευiJij αυτοκράτωρ τijς Δύσεως τον Δεκέμβριον τοϋ 423 '. 

VII. 30. Ό sκχριστιανισμος των Βουργουνδίων. Ή ιστορικότης τοϋ 

περιεχομένου τοϋ κεφαλαίου τούτου προσβάλλεται κυρίως εϊς τρία ση-μεία, 

τα όποία ό Σωκράτης δέχεται. Πρώτον, Οτι τΟν έκχριστιανισμΟν τών Βουρ

γουνδίων προύκάλεσαν αί έπιδρομαι καl λεηλασίαι τών Οϋνvων. Δεύτερον, 

Οτι οϊ Βουργούνδιοι άπ~ &ρχfiς εγιναν δρ-δόδοξοι χριστιανοί, έν &ντιiJέσει 

πρΟς ϋ.λλα γερμανικ& φύλα, τα όποία πρώτον εγιναν &ρειανοl καl Επειτα 

Εγκατέλειψαν τfιν αϊρεσιν ταύτην. Τρίτον, Οτι οί Βουργούνδιοι γενόμενοι 

χριστιανοl ένίκησαy τοiις Οϋννους 8• 

VII. 34, 8. <<Τούτου γενομένου ( καiJαιρεiJέντος τοϋ Νεστορίου), οι 

περι Νεστόριον Ετερον κα{}' έαυτσUς συνέδριον ποιησάμενοι, κα,<)αιροϋσι 

Κύριλλον και σVν αUτψ Μέμνοvα τΟν. τfίς ~Εφέσου έπίσκοπον. Ουκ είς μακρ&ν 

δε καt μετδ: ταϋτα έπέστη 'Ιωάννης δ της ~Αντιοχείας Επίσκοπος». Πρόκειται 

περι της έν ~Ε(fέσφ τρίτης οίκουμενικfjς συνόδου ( 431 ), ή όποία κα-8'ήρεσε 
τΟν Νεστόριον. cΩς γνωστόν, τΟ άνωτέρω μνημονευ-Βεν 'ίδιαίτερον συνέδριον 

των νεστοριανιζόντων καt ή καταδίκη τοϋ ~Αλεξανδρείας ΚυρίΗ.ου και τοϋ 

~Εφέσου 11-ίέμνονος εγινε μετ& ηΊv ελευσιν τοϋ ~Αντιοχείας ~Ιωάννου και των 

ι Valesius, παρα Miine, αύτό&ι, στήλη 781 καt Παριl Hussey, αύτό&ί, σελ. 

519. Η u s s e y, αύτό&ι. G e p p e r t, αύτό-&ι, σελ. 45. S t e i n, αύτό&ι, σελ. 436. 
2 Η u s s e y, αύτό&ι, σελ. 523 κ.έξ. S e e c k, α-lιτό{}>ι, τόμ. Vl. σελ. 90-95. 

S t e ί n, αύτό&ι, σελ. 426 κ.έξ. 
3 Reading, παριi Η ussey, αύτό-&ι, σελ. 530 κ.έξ. Η e r z ο g - Η a u c k, 

αύτό-&ι, τόμ. 3, 1897, σελ. 569, Η. v. Schubert, Dίe Anf3.nge des Christen
tums bei den Burgunden, 1911. 

~----------------l. ______________ _ 
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έπισκόπων αlJτοϋ. Ο-Ότο ι μετέσχον τοϋ ϊδιαι τέρου τούτου συνεδρίου καl 
συναπεφάσισαν 1 . 

VII. 36, 10. « Γρηγόριος δ Ναζιανζηνος πρότερον Σασίμων μιάς των 
έν Καππαδοκίg πόλεων έπίσκοπος fiv, εΙ τα γέγονε Ναζιανζοϋ ». Ένταϋ{}α 
πρώτην φοριlν δ Σωκράτης άνέφερε τΟ Ορ-θόν, Οτι ό Γρηγόριος f:γινεν έπί~ 
σκοπος Σασίμων, διετήρησεν δμως καl την έσφαλμένην &vτίληψιv, δτι διετέ
λεσεν επίσκοπος Ναζιανζου. "Ιδε διορ/!ώσεις ε!ς Σωκράτους IV. 11, 8 Κ.Εξ., 
26, 13. V. 6, 1 καl 7, 1. 

VII. 44, 1 καl 4. « Ταύτην ( n)v ΕUδοξίαν) Ο~αλεντινιανος δ &νεψιος 
(Θεοδοσίου τοϋ Β'), ό ύπ~ αUτοϋ τcί:ιν έσπερίων μερών καταστας βασιλεύς, 
iίτησε πρΟς γάμον λαβείν ... Ofi (γάμου) έπιτελεσ-θέντος έν ύπατεί~ ~Ισιδώρου 
καl. Σινάτορος, λαβι:Ον τfιν γαμετήν, α.(;3ις έπl τα Εσπέρια μέρη ένέδραμεν ». 
Ταϋτα είναι εσφαλμένα. 'Ο Βαλεντινιανος fίδη ε!ς 1]λικίαν πέντε ετων είχε 
μνηστευ{}fι μετ& της ΕVδοξίας, ή όποία ήτο τότε διετής. ~ο γάμος δΕν Sγινεν 
έπt τijς μvημονευ-θείσεις ύπατείας ( 436 ), &λλ' εν ~τος βραδύτερον ( 29 Όκτω
βρίου 437) •, 

VII. 46, 13. « Περl τi]ν μίαν καl ε!κάδα τοϋ α~του μηνος χειροτονη
Ί9έντα έν{}ρονίζουσι ( τΟν Ν αβατιανΟν έπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως :Μαρ
κιανό ν). co προκάτοχος αύτοϊ.i Παϋλος &πέ-θανε « περl τΎγν μίαν καl είκάδα 
του 'Ιουλίου μηνος » ( 46, 1 ), 'Η ύποδεικνύουσα τον διάδοχον διαl!ήκη του 
&πο/!αvόντος Παύλου &νεγνά>σl!η τρείς -ή μέρας μετa ταvτα ( 46, 12 ). Ή 
χειροτονία έπομένως τοϋ νέου Επισκόπου. δΕν ή το δυνατΟν ν& γίνn « περl τi}ν 
μίαν καl είκάδα τοϋ αϋτσϋ μηνός». co Christophorsonus καl ό Savilius 
έπρότειναν διόρ{}ωσιν τοϋ κειμένου. ~Αντl « τοϋ αϋτοϋ μηνΟς »ν& γραφfi 
« τοϋ Αϋγούστου μηνός» 8• 

VII. 48, 8. ~< ιΗ δΕ πάσα τiiς έπτατόμου ύπό&εσις περιέχει χρόνον έτών 
έκατΟν τεσσαράκοντα· &ρξαμένη δi} &πΟ του πρώτου Sτους τfjς διακοσιοστijς 
έβδομηκοστiiς πρώτης 'Ολυμπιάδος ... καταπαύσασα δΕ έπl τΟ δεύτερον fτος 

ι Valesius, παρCι. Migne, αύτό&ι, στήλη 814 κ.έξ. καί παρCι. Hussey, αύτόftι, 
σελ. 535 κ.έξ. Η e r z ο g- Η a. u c k, αύτόit-ι, τόμ. 18, 1906, σελ. 486. 

2 Valesius, παρά Migne, αύτό&ι, στήλη 835 κ.έξ. καί παρά Hussey,_ αύτόftι, 
σελ. 549. Reading, παρά Hussey, αύτό-&ι. Seeck, αύτόf!>ι, τόμ. Vl. σελ. 121. 

S t e i n, αύτό&.ι, σελ. 430. 
s Valesius, παρα Migne, αύτό&ι, στήλη 839 καί παριi Hussey, αύτό&ι, σελ. 

550 κ.έξ. 
20- 10-1956 

Ί ' δ t1' ' ' στορικαι ωρ ωσεις εις την Έκκλησιαστικην Ίστορίαν τοϋ Σωκράτους 129 

τfiς τριακοσιοστfiς πέμπτης ~Ολυμπιάδος». Ταϋτα είναι έσφαλμένα. eH 
~~κκλ. (Ιστορία τοϋ Σωκράτους περιλαμβάνει χρονικΟν διάστημα μόνον έχα· 

τον τριάκοντα τριών έτών. "Ήρχισε κατ& τΟ δεύτερον Ετος της 271ης "Οί . 
'δ ("δ δ ' .α , ' ,υ μ 

~ια ος_ ι ε ι~ρυωσιν :ις Σωκρατους Ι. 2, 1) καl έτελείωσε κατιl τΟ τρίτον 
ετος της 304ης Ολυμπιαδος. "Ενεκα των εσφαλμένων Όλυμπιάδων δ Σω-

, " ' e κ~ατ~ς ~~ις τον υπολοyισμΟν τώv Ετών, τα όποία περιλαμβάνει τΟ σύγγραμμα 
αuτου, εψ3ασεν είς 136 καl 137 Sτη, τd όποία έσημείωσεν ώς έκατΟν τεσσα
ράκοντα δια τΟ στρογγυλΟν τοϋ άρι-θμοϋ 1• 

ΒΑΣΙΛΕ!ΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

1 Reading, παρά Hussey, αiιτό'Ι}ι, σελ. 552. G e ρ p e r t, 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β\"ΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ uΕ~ος Κ'ϊ' 

αύτό'Ι}ι, σελ. 45. 

• 
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EMMANVELIS RA VL EPISTVLAE ΧΙΙ 
Hdidit RaJτmundus J. Loenertz Ο.Ρ. 

Μαvουηλ του' Ραουλ Επιστολαι 

1 
Τώι κραταιώι καl άγίωι ήμών αύ{}έντηι καl βασιλεί 

κυρώι 'Ιωάσαφ τώι Καντακουζηνώι 

IOASAPH MONACHO ΕΧ lMPERATORE ΙΟΑΝΝΕ CANTACUZENO, CONSTANτiKOPOLIM 

1'/ιessalonicae, ·1355- 1360 

Ioannem Cantacuzenum Augustum convenit Emnιaηue1 Raul in ea ιιrbe 
nbi baec verba lifte:ris mandat, Tbessalonicae scilicet, qnam ille semel invi
sit, anno p.Ch. n. 1349 in 1350 declirιante. Saepius exinde scribere cupivit 
optinιo et sapientissiruo principi, nec ausus est. Sed ecce Cantacuzenus, 
postquanι diωissa purpura monacbun1 induit ( Ι354.ΧΙΙ. 10 ), eum scriptione 
praevenit, utque rescriberet rogavit. Tanta dignatione ultra quam dici potest 
comnιotιιs Emmanιιel, primam hanc scribit epistulam, laudibιιs Augusti 
monachi redundantem. Ubi se tanto operi prorsus impareru fatetur, cum, in 
Pe1oponneso natus, brevi Laconuru eloquentiae sit obnoxius. Nonnulla de 
laude reg1ae Urbis obiter ingerit et taiιdenι Cantacuzeno gratu1atur, qnod eo 
imperitante Dens Ecclesiam snan1 in orthodoxa fide servaverit, daιnnatis, 
ρuta, anno J34f, Barlaam Ca1abro et Gregorio Acindyno. 

'Εμο'ι μέ1ι, W σοφίας πέλαγος, κράτιστε βασιλεV, πολλάκις προ{}υμη- (f. 314) 

19·έντι πρΟς τΟ τijς σijς βασιλείας ϋψος τολμιjσαι διd γραμμάτων άναδραμείν, 
ρqδιον ούδαμώς ούδεπώποτε δvνηΟijναι φfJάσαι οϋτ' έδοξεν οϋτ' έφάνη. 
άλλ' ούδ~ έκρί{}η δέον, ούδk γοVν πρΟς αϋτήν γε μόνην είπείν έγχείρησιν, 

Codices : Scoria1en. Ψ 1 V 1, f. 293- 337 ( S ) ; Monacen. 145, f. 137 -154 
(Μ); Monacen. 199, f. 296-314 ( Μ1 ), omnes s. XVI. S praebet epistulas 
]ωc ordine: 4 6 2 1 10 12 8 9 7 5 3 11; Μ 1 habet eundem ordinem. Μ habet 
ordinem 2 1 9 7 5 3 10-12 4 6 8. Codice Μ1 non usus snm nisi in edendis 

epistulis 2 et 8 et prima parte ep. 1. 
1. S 4, f. 314- 325v. Μ 2, f. 138- 144. Μ1 , f. 300v, contuli usque ad lin. 

18 ήyεμό~·ας 
2 τό om. 1Ι 

1. 1-2 προUυμηΟέντι κ. τ. λ.: primaru hanc misisse Cantacuzeno fatetur epi

stulam Ι 

i 
I 

I 
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5 ώς ούδ' είς μεγάλα μοι πελάγη δυνατΌν εlναι διέγνωσταί ποτε παραδύε

σfJαι. ούχ όπως γdρ είς τοιοίίτόν τε και τοσοίίτον, οlον καl όσον δη τδ τijς 

σijς έστι σοφίας U.πειρον, έ{}άρρησά ποτε ! πέλαγος τΟν ίστδν άνορfJώσαι f. Sl4v 

τοίί λόγου και τδ λαίφος άναπετάσαι, άλλ~ οVδ' _a τοίς ΟφfJαλμοίς εί'κει, ώς 
είναι διαβαίνει ν καl. τΟν τijς τοιαύτης {}αλάττης καfJά:παξ άπείρατον, οϋκουν 

10 ές δεVρο, ρq.διον Ον άποφυγείν, ούδk τούτων αύτών κατετόλμησα. οϋτω 

η)ν είς τδ τijς σijς ϋψος σοφίας φέρουσαν καl U.ποfJεν όδδν έώρων άπο

σκοπώJΙ, καl κατενόουν άνάντη πάντη καl μάλα τραχείαv έμοl καl δύσβατον. 

2. 'Ό{}εν οVδ' δ.ψασ{}αι ταύτης δλως ούδ' όποσονοίίν ούδεπώποτ' έπι
κεχείρηκα, έμαυτόν είδcbς δτι τέ εlμι Λάκων lJ.νωfJεν, οίς τδ βραχυλογείν 

15 φυfί πρόσεστι, καl η)ν σi]v φύσιν έκ παίδων έξεπιστάμενος ύπερβfiοωι πολ

λοίς τοίς πλεο11ΕΚτήμασιν, ώς πρίν γ~ /jκουόν τε κdξ έκείνου μετέπειτα και 
ές δεVρο πείρq. σαφώς μεμά{}ηκα, ού τοVς έφ' 1}μών fj καl (ού) πολλφ πρΟ 
fιμών ύπάρξαντας άρίστους βασιλείς τε καί fιγεμόνας, dλλ' Ιjδη καl πολ-

λοVς I τών πάλαι ύμνουμένων έπ~ άρεταίς καl. σοφίq. καl. κατορfJώμασιν. i) t. 3ιδ 

20 δ1) καί πολλών καl μεγάλων τώv έγκωμίων καl έπαίνω1' έστίν άξία, και 
δεί καl τοίς αύτην βουλομένοις έγκωμιάζειν έπιχειρείν ούκ έκ Δωριέων, 

ώς αύτός είμι, Δάκωνας βραχvλόγους εlναι, άλλ' έκ τ' Ά{}-ηνών, εί οίό11 τε, 

τών τότε καl τijς Άττικijς αύηjς, εύδοκιμοίίντας πλάτει λόγου πολλφ, και 

κάλλει πλείστον ότι τδ κομψΟν έχοντι λογογράφους dρίστους είναι, οlω' 
25 δη τΟν 'Αριστεlδην όρώμεν έκ πjς τών λόγων περιουσίας Wς φησι τΟν εί'τε 

Ε'ύδαίμονος εl'rε εύδαίμονα, Ον οί ~Αδριανοί Ιjνεγκαν, ούκ ΆfJijνaι, άλλ' 

οϋδ' 'Αττική, καl. μάλιστα- δεί γάρ με τάλη{}fj λέγειν- έκ ταυτησl njς 

μεγίστης, ην δ.παντες ίσασι τώ1ι άπανταχοίί γτjς άπασών έν &πασι βασι
λεύουσαν πόλεων λόγφ τε καl σοφίq. σiιv έπιση}μn πάσn καί τοίς λοιποίς, 

30 ίνα δ1) τίiλλα πάντα παρώ, κατορfJώμασιν. 
3. ΟύδΕ γdρ εί τις είπείν έ{}έλοι περl αυτης άξίως δύναιτ' αν I ποτε f. 31[>\· 

φ{}έγξασfJαι, μ1} τί γε καl γραφfί δοVναι τδ'Jν έν αύηj {}εαμάτων, ού μικρΟΨ 
ού μέγα, η ff.περ, εVτvχοίίντος τοϋ χώρου φύσει τε και {}έσει, καl τjj τών 

τεττάρων άριστα στοιχείων κράσει χρωμέ1ιη, διά τε γijς καl fJαλάττης διd 

35 πάντων ώρα ίων καλών τε καl άγαfJών καl τερπνών κα'ι 1jδέων εύ{}·ηνουμένη 

φαίνεται. τίς γdρ llν καl δύναιτό ποτε έξισχVσαι λόγφ παραδοVναι τοιού-

7 τόv ίσtόν : τόν ίστlον SMl τό ίοτίuν. Μ !J τijι; om. SM1 10 δν : δν codd. 
14 οΊς : εlς S 15 πρόσεστον Μ σijv om. Ml 17 ές : εlς Ml 28 &.πασών : άπα-
σών S d.πoσWv Μ 29 πάσn : πάσι codd. 33 τοiί om. Μ 36 l.ξισχύσαι τφ Μ 

14 Λάκων: cf. eρp. 5,52-53 et 6,11. 
21 τοίς ... βοvλομέvοις: 1eg. τοVς ... βοvλομένους? 
25-26 Proleg. in Aristid. Panath. (Dindorf), t. ΠΙ, 737, 14. Pl1ilostr., 

Vit, Soph,, Π 9, 

~·----------------------J.. ____________________ _ 
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των τε καl τοσούτων καl τηλικούτων ναών μεγέfJη τών έν αύτj'j παντοίοις 
καl παντοδαποίς καl ποικίλοις είδεσι σχημάτων κατεακευασμένων καl είς 
Οτι κάλλιστο'Ρ if?κοδομημένων; η τίς την ένδον τερπνότητα τών τε γραφών 

40 καl ψηφίδων καl κιόνων τών ύπερειδόντων καl τοϋ λοιποV κάλλους έκφρά-
σαι λόγος; ών καl τό κατd μέρος έκάστου νοVς ού σfJένει περιλαβείν άν{J.ρώ
πινος, μή τί γε καl γραφfj παρααχείν είς έκφρασιν. τόν γdρ τijς τοV ΘεοV 
έγωγε Σοφίας καl πρό γε πάντων καΙ. μετd πάντας έ~αίρω λόγου. I οlμαι f. 316 

δε καl πfiς, εί τις voϋv έχων έστί, λόγου ζητουμένου περl αύτοϋ σιωπΎ;ν 
45 τιμών φαlνοιτο. ούδS γdρ οlμαι περl αύτοϋ, εί μή πού τις τουτί μόνον είπείν 

έ{}έλοι, ώς ό τd πάντα σοφίq, συστησάμενος άρρ1}τφ καί αύτόν άρρήτφ λ6γφ 
τοιοϋτον έδειξεν, εύλόγως αν φfJέγγοιτο, καl παρ~ αύτοϋ τοϋ παντός έν μέσφ 
στερεώματος ώσεί τινος ίεροϋ άξιόχρεων {}υσιαστήριον άνεγηγέρΙJαι καl 
έμπεπfjχDαι. 

50 4. 'Ή τcl>1ι έξ ούπερ η μεγίστη πόλις αϋτη συνέστη καi μέχρι τοϋδε 
βασιλείων οlκοδομημάτων η)ν ποικιλίαν τά τε σχ1]ματα τά τε μεγέ{}η καl 
η)ν ένδον τερπνότητα καl φιλοτιμίαν, τών μεταγενεστέρων ούχ ήττον η τών 
προγεγενημένων, ιbν άπάντων ώς λέγεται τών ύπογείων τd άφανij μεlζω 
τών όρωμένων είσί καl πολυτελέστερα, ώv καί τΟ δοκούν εύτελέστατον μεί-

55 ζόν έστιν η περιφανοϋς τινος έτέρας καl μεγαλωνύμαυ πόλεως πρόσχημα; 
άλλ~ ώ Πώς η tίσt Καί dκων συνελα1Jεl.ς βυ&οίς {)αλάττης ένέΠΕΟΟV, ι άπεt- f, 316V 

ροtlάλαττος ών παντάπασιν; πώς τοσοϋτον έκτραπείς τijς εύ{}είας έπανήκω, 
μη προμεμα{)ηκdJς η]χεσfJαι, άλλεπαλλήλων με κυμάτων βίq. περιδονούντων 
καί μη έώντωv ίδείν δfJεν έξένευσα, άλλd τt)ν όψιν έφελκομένων πρΟς παρα-

60 δείσους άνεικάστους καl δυσκαταλήπτους τών έν αύτfί (κήπων), οϋς αί 
κατ~ ο7κον έπαύλεις δ.πασαι περί αύτάς πλουτείν φαίνονται; τίς μοι χείρα 

χειραγωγΟς κυβερη}της δούς παρέλκοντι τρόπcρ χρώμενος ΟΙ}εν έξετράπην 
έπαναγάγn καl τοϋ βυ{)οαV καl τών κυμάτων καl τijς {}αλάσσης αύτijς έξαι-

ρήσεται; 

5. Τοιούτοις κινδύvοις έκdJv έμαυτόν ένέβαλον, έκ πολλοϋ μέν άνε-65 
νεγκείν ίμειρόμενος τijJ σijJ κράτει, σωφρόνως δ~ άποδειλιών καί μηδαμώς 
προiJυμούμεvος, εV ποιών, τψ δέ σψ προστάγματι νϋν fJαρσήσας καί πει
fJαρχήσας. τοσοϋτόν έστιν είς εύφημίας λόγον έμοί μέγιστον καί δυσεπιχεί
ρητοΥ τό τijς σfjς ϋψος σοφίας καί μεγαλοπρεπείας, ώς καί ούρανών αύτών 

70 έπέκεινα, ι μή τί γε μέχρις α-ύτών .διήκειν λογίζεσ{)αι. ταϋτ~ llρα σοι και f. 317 

dνενεγκείν ούδαμώς ούδεπώποτε προfJvμη{}ijναι τετόλμηκα. πλην αλλ~ έπει
δήπερ ή κραταιd καl άγlα βασιλεία σου ψ φvfi πρόσεστιν αύτfl, ούχ άπλώς 

47 τοιοϋτον : τοσοVτον Μ 51 οlκοδομημάτων : οlκvδ ex οl'κων corr. S οl'κων 
οlκοδομημάτων Μ 57 παντάπασι Μ 60 δυσκατήπτους S 69 σοφlας ϋψος Μ 

70 διήκην Μ ex δlκην (!) 

.. 
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, 'δ 'δ' , ' λ ' 'λλ' " ' λ {} ' εκ παι ων ου ασκησει προσει ηφυιq. α αμα γενομενυ, φι αν ρωπφ 

μετ~ εύμενε{ας χρωμένη, κα{}άπερ είω{}ε πρΟς &παντας χρijσfJαι τρόπcρ 

75 {}είφ, τούτφ καl πρΟς έμέ, καl προσκυvητψ προστάγματι τόν πάντων έλά

χιατον καl Dαρρείν ηύδόκησε καl προσέταξε τοιούτου τε καί τοσούτου κατα

τολμάν μεγίστου καl ύπkρ την ιjμετέραν δύναμιν έπιχειρείν πράγματος, 

πρώτον μkν ι'}ν οlδα τ ψ έκ μη όντος είς τΟ είναί με παραγαγόντι Θεψ ύπkρ 

ών έκάστοτε φαίνομαι πλουσίων άπολαύων παρ~ αύτοϋ δωρεών (χ(iριν), 

80 ταύτην αύη)ν άποτίννυμ~ καl τfl κραταιf!. καί άγίq. βασιλείq. σο-υ ταύτης 
είνεκα τijς εύεργεσίας. έπειτα δΕ- τ{(J fJάρρει τούτφ κινούμενος πειράσομαι 

καl χείρα κα{}όσον οlός τέ εlμι κατατολμijσαι κινijσαι, λίαν άνενεγκείν αύτfj 

καl έκ πολλοϋ προfJυμούμενος. [ 

6. 3

Αλλd γdρ πρίν γε διανοίq. τοϋτο λαβείν, πρίν έν νijJ περιλαβείν, t. 317v 

85 πρlν ένστήσασtlαι, πρlν πρός τΟ γράφει ν έπάραι χείρα, πρlν G.ρξασ{)αι, δείν 

αίτijσαι συγγνώμην έγνων (εί), ών άδυνάτως έχω, και τοίς δτι μάλιστα 

περί λόγους έσπουδακόσιν άνέφικτα ταυτl κρίνων ε7ναι, τούτων αύτών αύτδς 

έπιχειρείν κατατολμών φαίνομαι. καl ότι ταύτης τυχείν περί πλείστου 

πεποίημαι τfjς συγγνώμης καl τό πράγμα παντός μάλλον Ιjγημαι προτιμό-

90 τερον, παντί που δή'λόν έστιν. αύτην ταύτην τοίνυν αίτώ, καl ίκέτης γίνο

μαι, ηjν συγγνώμην, άπειροtlάλαττος ών παντάπασιν, εlτα {}αλαττεύειν 

κατατολμών. καίτοι πρΟς τd βασιλικά σd τών άνεικάστων G.πειρα χαρiτων 
πελάγη, καl πρός γε ταύτn τfjς σ1jς χρηστότητας δέομαι καί καfJικετεύω, 

εί που σκόλοψί τισι προσεγγίσω {}αλαττεύων ύφάλοις έν τούτοις τοίς άπεί-

95 ροις πελάγεσι, μή με παριδείν &στ ε ναυαγίcρ περιπεσείν ij καl κινδυνεύοντα 
καταδϋ1ιαι, άλλ~ όρέξαι χείρα κάί τισι ηjς αύτijς εύμενείας παρασχείν αϋραις 

χρήσασΟαι σύν ούρίφ χρηστότητας πνεύματι, ώς τέ τινι Ι τών αύτή'ς έγκα- ι 318 

iJορμίσαι σωτηρίων λιμένι. έγι:b γdρ διανοούμενος γράφειν lλιγγιώ. ούδk 

γάρ έστί μαι νοϋς έφικνούμενος χωρijσαι πρΟς έγκωμίων τοσούτων πλη{}ύν, 

100 άλλ" ούδ~ έννοια φΙJ-άνουσα, ού μέfJοδος ίκανή, ού λέξις έξαρκοϋσα τfj φρά

σει την συν{}ήκην καl ι:lνάπαυλαν τοϋ λόγου σεμνύνουσα, οlς ό τοϋ λόγου 

ρυ{}μδς στερρώς καί κοσμίως ίδρυται. 

7. Χωρlς γάρ τών liλλων άπάντων, ίν~ έντεϋΟεν ό.ρξωμαι, τί μόνον 

είπω πρώτον, τί δ" ϋστατον, Ότι τοσαύτης ήξίωμαι τfjς τοϋ σοϋ κράτους 

105 φιλανθρωπίας έγώ, ώς ού μνήμης μόνον άπλώς άλλ" Ιjδη και γραμμάτων 

άπολυ{}έντων μοι διd {}είου καί προσκυνητοV προστάγματος; τίνα χάριν 

όμολογήσω, τί ψf}έγξωμαι; τί τις αν είπdJν άξίως έφίκοιτο τοϋ προσήκον

τος; ό.κgως κατ~ lίκρας όντως συνεσχέ{}ην τzj άφωνίq., καl ούδέν lίλλ ~η του τ{ 

75 τούτφ S (?) : ταύτης Μ 82 κιvήσαι : vικήσαι 
om. Μ 94 προσεγγίζω Μ 95 κινδvvεύοvτι codd. 
codd. 

Μ 88 περl του Μ 89 τΟ 
99 μοι om. Μ &φικνούμενος 

•• ________________ ......................................................... ~ 
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μόνον Λακωνικώς ϋπεστί μοι λέγειν βραχυλογούντι, ώς καl σιωπώντας 
110 ήκουε Μωσέως Θεός, καl ή κραταιd καl άγία βασιλεία σου I κάμού όξέως t. 31Sv 

καl μη φf}εγγομένου αυνίησιν. oV γdρ είς ταύτδ πασών aρετών έσμδς αυγ
κεκρότηται καl συνεληλυ{}dJς φαίνεται αύν λόγφ καi σοφίq. τών άκρων 
έξηρτημένφ έφικνείαfJαι πii.σαν άτονοiίσαν άπελέγχει λόγου δεινότητα. τίσιν 
οVν r}ήμααιν έξυμνήσω, ποίοις όνόμασι μελφδήσω, τίνι συναιρομένφ μαι 

115 Πινδάρφ χρήσωμαι τού τολμήματος, άκρως είδότι {}αρρούντως, ούχ όπως 
τούς άρίστους έν τοίς άγώσι τών άνδρών έξυμνείν καl στεφανούν έν τοίς 
ύ.{Jλοις, άλλ" ήδη καl τούς {jρως αύτοi'ς f!δοντι καταστέφειν καl κατακοσμείν 
τοίς έπαίνοις; τίσιν είδεσι χρωμάτων καταποικlλω Ον έκ παντοίων σοι καl 
παντοδαπών άν{fέων, τών σών άρετών δηλονότι, τiρ κρατίστφ καl {}ειοτάτφ 

120 βG.σιλεί τολμηρώς εκ λόγων έπικεχείρηκα πλέκει ν στέφανον; 
8. "Αμηχανώ μεγίστυ {}αλάττυ τών σών άρετών έκWν έμαυτδν παρα

σχWν καl τΟ κέρας έπl πλείστον ύπεράρας τού λόγου I καl τΟ λαίφος ύπερ- f. 819 

εκτείνας. άλλά γε δη συνάρσει τfj τού Θεού τΟν σΟν λόγον έπαλη{}ευούσας 
τάς πράξεις ίδόντες άεl διά τών πραγμάτων, τουτι μόνον είπόντες άρκούν 

125 ήγησόμεfJα δτι άσκαρδαμυκτl σοι συνεφύη άμα γεννωμένφ ένατενίζοντι τδ 
πρΟ παντός προσέχειν τφ τού Κυρίου νόμφ καl τοίς προστάγμασιν, ι:bν άλή
fJεια και δικαιοσύνη αί προηγούμεναι καί σοι παιδό{}εν ού μόνω• άπλώς 
εlπείν, άλλ" εί τις καi άπό γάλακτος φαίη ταύτας σV1'τρόφους είναι συν
διαιτωμένας παρ" όλον άεl τΟν βίον, συναγρυπνούαας τε καl συγκαfJευδού-

130 σας άχωρίστως καί συνιούσας, ούκ αν άμάρτοι. εl oVv έντολη Κυρίου τδ 
η)ν βασιλείαν άεl τοϋ Θεού ζητείν και την δικαιοσύνην, ό σοι συμφυkν έξ 
άρχfjς ή ν άεl σύντροφον συμπαρομαρτούν διd βίου παντός, έπαγγελία δ" αύ-
τοϋ τδ τliλλα πάντα προστεfJήσεσ{}αι τοίς αίτούσιν, εVδηλον ώς ό ταύτας 
συμφυείς έχων άεl καi προπορευομένας έχει, μii.λλον δΕ Ι καΙ συνιούαας, r. sι9,, 

135 μηδαμώς ilφισταμένας αύτού. και οVτός έστιν άτεχνώς ό υίΟς ύψίστου κλη
ifείς παρ" αύτοiι και {}·εός, σΟ δηλαδrj, πάντων αύτοκρατόρων βασιλεύτατε 
καl {}ειότατε. 

9. Οϋτως Sχω περί τούτων έγW καt τοιαύτα περί τοϋ σού κράτους 
λογίζομαι, καl ώς έμαvτδν πεί{}ω λίαν όρ{}ώς. οίμαι δε μηδ~ αν lνα τών 

140 άπάντων μηδΑν έ{}ελijσαι φ{}έγξασ&αι, τών μη φιλονείκως άλλd λογικώς έ{}ε-

110 1jκουσε Μ σου om. Μ 113 lπελέyχει Μ 
12l μεy{στη ιΜλατrα codd. 122 bπεράρας: lπαράρας Μ 
125 ήγησώμεΟα codd. 126 προσι:άyμασιν : πράγμασιν Μ 

{)ελιjσαι codd. 

126-127 Psalm. 110,7. 
130 • 133 Mt. VI 33. 
135 Lc. VI 35; Psa1m. 81,6. 

1!8 καταποικίλλω codd. 
128 τών σώ:v J.ό}'ωv codd. 
140 μηδέν l{}ελijσαι : μηδέ:vα 

.. 
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λόντων λέγειν, ώς ούκ εύστόχως, άλλά κατd σκοπόν βάλλων φαίνομαι. καl 

γάρ έντεϋfJεν au''iJ1' σοι καl τοϋfJ" ώς έοικε, τΟ εύεργετείν έκ παίδων κα1 

παρ ο .ον αει τον ιον ως ει τινα κ .:ίjρον liριστον έλομέ1•ω πάντων Jn• ~ "'). ~ • ' β' ~ " J. 

{f.παντες liν{}ρωποι τετιμήκασι, καl ή συνήίlειά σοι πά1ιτων ιjδιστον έfJετο, 
145 πού μΕν ώς οίμαι τούτ" άκούοντι τΟ « κατ" εlκόνα Θεού και όuοίωσιν » 

είναι την έφικτην άν{)ρώπφ μηδ81' άλλο ή τΟ εύεργετείν κα{}άπ~ρ δη καί 
τΟ άλη{)εύειν, πσV δΕ τΟ « ούδενί γέ τ φ τών πάντων ώς Ι έλέcρ Θεδς fJερα- t. s2o 

πεύεται » τijς εύποιίας τΟ χρfjμα πρΟ παντΟς ήγησαμέJ'ψ καl σκήψει τοϋ 

εύεργετείν τού εV ποιείν ούδεπώποτ" ούδαμώς Ο.φισταμένω καί διά τούτο 

150 ταϋ{}" άπαν{}" ώς συμφuδ. κεκτημένφ καί τcίλλα πάντα πραστΈfJέντα σοι φαί
J'εται. τεκμήριον δέ, εί' γε καl τijς κοσμικής δόξης ό κολοφWν τΟ μέχρι βασι

λείας εύτυχιjσαι άφίχ&αι καl τελειότης τουτl, σοl καl τούτο παρακαταfJ·ήκη 

τις (Οσπερ άμα γεννωμένφ δέδοται κατrl ταυτηνl τοϋ ΘεοV τήν έπαγγελίαν 

καί τηρούμενΟΥ 1]ν έν σο( παρ~ αύτού, έν τ(jj προσήκο1•τί σοι χρησομένω 

155 καιριp. • ' 

10. Καt γέγονεν. ένεχειρίσ{}η γάρ σοι τd σκfjπτρα τijς β:J.σιλείας κα1 

διίΠυνας [ως γούν έκεκρίκεις. έπειτα δε τr'jJ νόμφ καί τοίς προστάγμασι 

προσσχWν άκριβέστατα, τό τε παρακατατεDειμένον τηρήσας άμείωτον τόν τε 
δ ' λ ' ~ ~ ρομον τετε εκως την τε πιστιν τετηρηκ(ός, δείv έγvως κα{J." •Όμηοον και 

1&0 χρύσεα χciλκέων άλλάξασϋαι, ώς αν κάντεϋ{}εν καί σοφώτατος έμπόρ~ν άνα
φανjjς, βασιλείας I τfjς έπικήρου την άtδιον άλλαξάμενος, όπως σοι καl τδν f. s2ον 

έντεύ{Ιεν τijς δικαιοσύνης άποκείμενον ό δίκαιος άποδιp κριη'ις στέφανον. 

καί τφ πιστευ{}έντι σοι j:ρόνοις πρότερον παρd τοϋ λαμπροτά~ου και παν
fJ·αυμάστου _βασιλέως έκείvου μετά λογισμού μεμεριμ1ιημέ1'ΟV- 0ς σε καl 

165 αύτάδελφον l'σα στέργων καl τών έγγιστα προσηκόντων αύτψ τοϋ γένους 

πάντων ηγείτο ερασμιώτατον- παραχωρήσας τών σκήπτρων, ποοδι ιfJύνας 

αύτΟν ~αl την άρχfιν αύτφ καλώς διεξαγαγΟJν καl φυλάξας lως {jβης αύτip 
πρεπουσης καl άξιόχρεω, ταύτην αύτψ παρέδωκας αύτοκράτορι λογισμιfι η] 

145 &κούοντα codd. 146 • 147 καl τΟ •. •ο u·m. >Ι 14') 150 • ' l\ • - • και ..• κι::κτημεvφ 

OtU. S 153 καrαυrηvί codd. 1/54 χρησαμέvου codd. 157 διί{}ενας Μ γοίJν : viJv 
codd. 160 κδ.ντείJ{}εv : έvlεϋiJ.ε:v Μ 167 αύτφ άρχ.:,ιν Μ 

145 Gen. Ι 26; Mt. VI 48. Eph. IV 32- V 1. 
147 · 148 Mt. ΙΧ 13; ΧΙ! 7. 
158 • 15.9 2 Tim. ΓV 7. 
160 Ζ 237 ; cf. Plat., Conv. 219a. 
161 άλλαξάμει•ος : Νέος Έλληνομν1Ίμων, 14 ( 1917) 403 · Cant. ΊV 42 : ΙΙΙ 

306,12-307,ιs; Greg. ΧΧΙΧ 30: ΙΙΙ 243,ιs-244,s (Bonn).' 
163 πιστευ{}έι~tι : Ioannes V Palaeologus. 
164 βασιλέως: Andronicus ΙΙΙ Palaeolugus. 

.b ______________________ .._ ____________________ ~ 
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τοϋ Θεοϋ άλη{}είq. καί δικαιοσύJ'?l r.,ρησάμε,·ος καί πρό ταύτης αύτδν κηδε-

170 στην η'jς fjβης έλόμενος έπί τfj τών {}υγατέρων άρίστn καl άγαγόμενος. 

11. Τίς όρών 1'} άκούων ού μη {}αυμάσn τήν ύπερβολrzν τοϋ τοιούτου 

μεγίστου πράγματος καί σέ δοξάσn τοV μεγέ{}ους τfjς άρετίjς καl νομίσn τοϋ 

κόσμου παντδς άνώτερον; Ι μάλλον δΒ τίς τών καl Στηλών~ Ηρακλέους έπέ~ ι 321 

κει να 8ς τοϋ τοιούτου άνήκοος έμεινεν άκούσματός τε καl {}αύματος; άλλ:ο ό 

175 {}ειότατος έκείvος καί πάντ' liριστος καί φιλανfJρωπότατος πρύτανις ό παν
{}αύμαστος βασιλεύς, ύπό χειρδς Κυρίου την lδίαν έχων καρδίαν κατεχομέ

νην διορατικ{jj τιvι τρόπφ τfj άγχινοίq. προεγνωκWς έκ πολλοϋ και πολ

λών σε τών τρόπων, σοl τ01-' έρασμιώτατον ένεπίστευσε καl φροντίδα την 
αύτοϋ πατρικη1-' έπέ{}ηκε, λογισμip βεβαίφ πειfJαρχήσας καl άδιστάκτφ· καl 

180 τijς lλπiδος ο~χ fίμαρτεν, &λλά σε μεγαλύνει {)αυμάζων καi δοξάζει τijς 
πίστεως βασιλεύων δ σΟς vίός καl τό ύπήκοον δ.παν σύv πfiσι τοίς έ{}νεσιν. 

εί δέ ποV μοι καl μη συvφδά τις έ{}έλοι λέγειν, άλλά σιωπfiν βοVλοιτο, 

δ ' ' ' Ι δ 'δ β - ' ' ' δ' r\ ~ ' ιαπρυσιοΡ αυτα κα ιαρρη ην oq. τα πραγματα. συ ην απαντων 

έπικήρων προεlλοv καl βασιλείας q.ύτijς χαίρων έπείγη με{}' "ήδονfjς εlς 

185 ούρανοbς ι:'Χγουσαν, ώς καί τijς έκεί βασιλείας κληρονομ1}σων. I ύποβλήδην f. 321v 

ώς φησι τρόπον δή τινα καί παροδικώς ούχ tjττον έπιμελούμενος καί τijς 

τοϋ Θεοϋ έκκλησίαζ, τοίς ffαυμαστοίς σου συγγράμμασι καί ταύrην έπιστηρί-
ζων, ώ:; Uριστος καl σοφός κυβερνήτης καί {}αυμαστός οίακοστρόφος « οίακα 

νωμώv, βλέφαρα μη κοιμών ϋπvφ ». οϋτως ή liνω{}εν ένοικοϋσά σοι τοϋ 

190 Θεοϋ σοφία την ένοϋσάv σοι σύvεσιν τό τε σrερρόν τijς άνδρείας σύνεδρον 
άχωρίστως έχουσαν καl (τΟ) γενναίο ν τΡjς σωφροσύνης έδειξεν εV τε καl 

ώς έχρfjν διανείμαααv έκαστα, cbς lίv μηδ8v τώv ών έδει τijς σFjς έπισκοπijς 

Uμοιρον περιλειφ{}fj καί κηδεμονίας. 

12. Ταϋτά σοι παρ~ ήμών, ώ κράτιστε καt ffειότατε βασιλεϋ, τών 

195 εύτελών ευτελέστατα, τοV μεν πρΟς σε διαπύρου πό{}ου καί προffvμίας κal 
{}ερμijς είλικρινοϋς ήμών πίστεως μηδαμfj μηδαμώς λειπόμενα, τό δ' όφει
λόμενον παρ' ήμώι• τr'jJ σij) κράτει δοvλικόν χρέος άφοσιοVμενα. εl δέ τfj τοϋ 

λ • δ • , δ - , " 1 • ' - ~ 'ξ' ' λ' ογου υναμει και οκει και εστι και φαινεται του κατ α ιαν παρα πο υ f, st2 

λειπόμενα, σύγγνωfJι, μηδ' έτέρου του τών έπιχειρείν έ{}ελόντων έγκωμιά-

200 ζειν τd σd τών και τά μέγιστα περί λόγους ευδοκιμούντων δυνησομένc:υ 
ποτ8 κατ~ άξίαν ούδ~ ένια τών σών ύμνijσαι λόγφ καλών τε καί άγα{}ών, 1} 

179 αlιτοϋ : αύτφ SM (?) 186 τρόπφ διΟ: Μ 

om. Μ 1.99 του om. Μ 201 λόγων codd. 

170 {}υγατέρων : Helena Cantacuzena. 
188- 189 Aeschyl., Sept. 3. 

194 καί om. Μ 

192 διανείμασαν : malim διανείμασα, ut de σοφία dicatur. 

197 σφ 

• 
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γραφfj παρασχείν ίκανώς εlς έκφρασιν, άλλ' άπαξαπλώς απαντων φανησο

μένων ί'σον άπολειπομένων καfJάπερ ούρανοϋ καί ήλιακών, Ο φησιν, άκτί
νων όσοι πρΟς αύτd βλέπωσι. κάγι:h γdρ fιν ύπερεφιέμενος έκ πολλοϋ και 

205 τΟ τijς ψυχijς άεί πρό{}υμον παρακαλοϋν εlχον είς τΟ διά γραμμάτων έμαυ

τόν σοι άφοσιοϋσffαι. άλλά με κατείχε δέος έπαινετόν καί δειλία παντδς 
άνωτέρα ψόγου και μέμψεως, ώς κάv άρχfί τοϋ λόγου διείληπται. και νϋν 

είς τά πρόσω βία με κα{}έλκει χωρείν καl πολλά τών σών καλών τε καl 

άyαfJών τοιούτοις ευτελέσι καί ταπεινοίς liγαν λόyοις ώς έμοιγε δυνατόν 

210 άνvμνείν, κάκ τών σών σε καταστέφειν έπαίνοις. άλλ~ έγωγε δέδοικα μη καί 

τών είρημένWν έγκλημα φύγω, και τijς τοσαVrης I λόγον ύφέξω τόλμης, ύπέρ f. 822v 

τό δέον παρασvρείσης καl άντί τοϋ τινα τών σών μεγαλύνειν δοκείν, του
ναντίον φανijναι σμικρύνει ν άπελεγχfJείσης, 8 πfiσα πα1Jείν ούκ έμοιyε μόνον 
άνάγκη, άλλd καl τοίς ότι μάλιστα μέγιστον έσχηκόσι κλέος περl τούς λό. 

215 γους, εί τις έπιχειροίη έγκωμιάζειν τά σά. 

13. Πέποι{}α δ' δμως τfί σfj φιλα'JιfJρωπίq., τοϋτ' άναλογιζόμενος, ώς 

δ την βασιλείαν σοι παρασχWν ώς αύτοϋ μιμητήν σε, κατά γε δη τΟν ένόντα 
τρόπον, ταύτης ήξίωσε, μηδένα παρd δι~ναμιν άπαιτών, άλλά καί παρά τών 
εύτελών α)ς μεγάλα τά μικρά προσιέμενος. έντεϋ{J-εν καί γdρ έντυγχάνειν 

220 αυτφ πεποί{}αμεν κατά τΟ μέτρον έκαστος ηjς ένούσης αύτψ σπουδFjς, καl 
πιστεύοντες έλπίζομεν ουκ άποτεύξεσf}αι τών έπηγγελμένων. τοϋτο παρα

καλοϋν έστι καl τοίς ήμών ήμfiς άδεώς δεσπόταις προσφέρεσfJαι, τδ δφειλό
μενον έκαστον δουλικόν δουλοπρεπώς χρέος dποτι1•νύνrας. διό δη κdνταϋfJα 

κάγι:h τοϊς τοιούτοις λογισμοϊς κafJυπεϊξα, Ι πειffaρχήσας δrι μάλιστα και ι. 323 

225 fJαρρήσας τip τοϋ σοϋ κράτους προστάγματι, καί η)ν εύτελij ταύτην ύπόμνη
σιν δουλικώς τολμήσω; έξέ{}ηκα, πειρώμενος εί πως έκ γοϋν διαλειμμάτων, 

έπειδη μη κα{}' έκάστην μηδ' aυτοπροσώπως έξεστιν, είς έκείνον δυναίμην 
dνήκειν τΟν χρόνον, και πάντ' έμαυτφ τάρχαία πορlζεσfJαι ών περ ποτ~ εί

χαν άπολα-ύειν άφfJόνως στ~ ηύτύχου·v αυτοπροσώπως τfιδε τφ αφ κράτει 

230 προσδιαλέγεσfJαι. 8 νϋν μfι μόνον μt) κα{}' έκάστην μηδ~ αύτοπροσώπως, 
άλλ' ουδ' έκ διαλειμμάτων έξεστιν. 

14. no δή μοι καl τεκμήριον έναργές έστι τijς &προσδοκήrως αί'φνης 
έπενεχ{}είσης μοι δυστυχίας, δ τι σε δη τότε παρ' έλπίδ' εύρWν cbς fJησαυρόν, 

πρΟ τοϋ μετασχείν dφηρέfJην, άπονάμενος ου μικρόν ου μέγα ούδέ παραπο-
235 λαύσας τοϋ χρήματος, πλην εl μή πού τις εί:ποι μαι τουτί μόνον ώς έσχον 

221 &ποτεύξασθαι Μ 

229 τflδτ : Thessalonicae, hieme 1349 -1350; Cant. IV 16 :ΠΙ 114- 159; 
Greg. χνrrτ 2,1-3 : ΙΙ 876,22; 878,19-2ι . 

••. 1._ ......................................................................... .-ι 
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αυτο τΟ δόξαι. οϋτως άφ' ήμών όξέως διέπτης, δ.παξ ώς περl τού φοίνικας 
• ' ~ ' • ω-ν λε'γεται περιόδω η'ιν δ.πασαν Ι δ.παξ έπισκοπείν f. 323v εν πεντακις εκατον ετ • 
οίκουμένην ύψιπέτης διιών, ώς μηδ' άμυδρΟν τοVς πλείους τών την 
οίκουμένην οίκούντων, μaυ.ον δε καl πάντας, διιπτάμενον αύτδν ίδείν 

240 δύνασΒαι. οϋτω πρΟς όλίγον 1jμU.ς εύφράνας άφ' ήμών δ.πεδήμησας, κα{}' 
ff.παξ έξαρυjσας σαυτου καl κατόχους τΟ παράπαν άποφηνάμενος ϋ.κροις χεί
λεσι γευσαμέγους της απδ τfjς 01]ς γλώττης γλυκίονος μέλιτος ρεο{:σης αύδijς, 

' ' ', ' ' ' ' γ ε πάν ώσεί τινος αμβροσίας καί νεκταρος. και μαι.ιστα γε πα11των και προ -
των ϊδοι τις liv έμε φλογμijJ καί δίψει κατατακέντα, ότιπερ i;ν καί πρίν έκ 

245 πολλοϋ σφόδρα κατειλημμένος πολλοίς άκούσμασι τών έκ παιδΟς εύ{}Vς παρd 
σου γινομένω11 , καίμε κατείχεν ύπεραγαμένφ fJαϋμα καL ύπερεκπληττομένφ 

' - ~ • - " ' ινος τd σά, καl ην ύπερεφιέμενος και καιροσκοπων ως ειπειν, ει που τ 

εύκαιρίας λαβοίμην καl ίδείν καl προσκυνιjσαι καί dκοϋσαι καί ώς δυνατόν 
άπολαϊίσαι 1 τών σών. καί μοι συ1ιέβη του -ζητουμένου κατ' εύχι)ν παρ' έλ- f. 324 

250 πίδα και μa.λλον έλπίδος τυχείν, καl ύπδ πολλών ην 1"jδη μακαριζόμενος ο)ς 
εύτυχήσας τοιοϋτον εύτύχημα μέγιστον. _ 

15. 'Αλλ' ό τοίς έμοίς άκορέστως έπιχαίρειν είω{Ηnς και έπεγγελαν 
βάσκανος δαίμων προσκόμμασι φ{}ονείν μ1} παυσάμενος έμοί τijς ρq,στώνης 
έβάσκηνε, καί αντί τοϊί πράσσειν καλώς πρΟς τΟ δυστυχείν βίq. συνώ{}ησ'ε 

255 καί κατήπειξεν άπορρ1]ξας με βίq. καl άποσπάσας τοιούτων προδ1jλων μεγι
στων εύτυχημάτων, μηδεν έτερο1' άποδειχfJέντα κερδάναντα η τουτί μόν~ν 
Οτιπερ ούκ έφ' έτέρων τινών βιοVς έτυχαν τών προγεγενημένων καt πριν 
γενέσfJαι με παρεληλυ{}ότων βασιλέων τε ~καί ήγεμόνα:ν καί :αι,ρ~ν~ κ~ί 
πραγμάτων ών έτέρω1ι τινών ίστορούντω~ι aκofj ~α;ειληφαμ,εν, ~λ~ εφ .. Ο:ν 

260 καί παρ' ών σύ τε φVς ένδόξως τραφείς τε και ανατραφεις οδφ προιων 
μεγίσταις ταίς έπιδόσεσι καί ές τόδε τΟ τιjς βασιλείας ϋψος έγκαίρω~ fjρ{}η~, 
ύπό τοϋ ΘεοV τηρούμενος ! έν ούκ έλαχίατφ μέρει σπουδfjς, καί τουτο πριν f. 324v 

{}έμενος τΟ ποομεμελετηκέναι φιλοσοφείν ίκανώς. δι' δ μέγα κλέος οlμαι 
δείν είναι τοV~ο βασιλeVσιν fικούομεν, έκ φιλοσοφίας τΟ τfjς βασιλείας προά-

265 γεα/}αι καl βασιλεύοηας τοV φιλοσοφείJ' οVκ δ.φισταμένους. όπερ έπl τ~ν 
σών καιρών, πολλών Οντων τών προγεγενημέvων καί παρεληλυ{}ότων εν 

• ' • ' " ... ~ ω- υμβdν έ)Ψω πλείστοι~ έτεαιν, έπί τού σοiί μοvον κρατους εφ ημων αυτ ν σ -
μεν, βα:ιλέα μέγιστον έκ φιλοσοφίας γεγενημένον καί βασιλεύοντα του 

καί 

252 άλλ' ό : άλλά Μ 253 πρσσκώμασι codd. 2.58 καιρών καί : κεψίJv κai S 

Μ 260 σύ τε: σύ γε Μ 265 τσϋ : τό codd. 267 ήμών : ήμδ.ς codd. om. 

240 δ λίγον : tres fere menses; supra, ad lίn. 229; ubi .nota standum esse 
testimonio Cantacuzeni, qui exeunte autumno Thessalonιcam se profectum 
narrat, non Gregorae, qui scribit ineunte. 

242 Hom, Α 249 . 
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φιλοσοφείν ούδαμώς άποσχ6μενον. ο{; μεγίστου δηλαδη κλέους ούχ άπλώς 

270 νϋν πρώτον πειρώμεΒα, αλλ' έν πολλοίς τε καί πρόσ{}εν καl μεγάλοις τοίς 

πράγμασι γνόντες έσμέν, έφ~ ήμών αύτών,ούχ έτέρων. 

16. ΔιΟ δι) καl μιiλλον ήμείς έσμεν άπαντες, δσοι δηλαδή σε έπl τών 

αύτr.Ον fιμεν καιρών γινώσκοντες καl ές τόδε τοiί χρόνου βιοiίντες ήκομε1', 

πολλών τών έκ πολλοiί παρεληλυ{}ότων μακαριcότεροι και εύδαιμονέστεροι, 

275 ούχ έτέρων τινών ίστορούντων άκηκοότες, j δ.λλ' αVτοί τοϋδε τοiί {}αύμα- r. 325 

τος οί μεν αύτήκοοι γεγονότες οί δ~ αύτόπται οί δ' είσέτι καί νϋν όρώντες 

καί άκροώμενοι. κάγcb γdρ Jιν εύ{}Vς έξ άρχi'jς τulν παρd σοiί λεγομένων τε 

καl πραττομένων και κατορfJουμένων, τών μεν πολλών λεγόντων άκηκοWς 

τών δ' αVηjκοος τών δ' αύ·ι:6πτης, άπάντων λογισμijj στα{}ηρ{(J καl κρίσει 

280 μελετωμένων καl πληρουμένων κατ' εVαρέστησιν τοϋ Θεοϋ, τijς άλη{}είας 

σοι καl δικαιοσύνης προπορευομένων. τοϋτό μοι μέγιστον &πάντων κερδών 

εύρέ{}η, ώς έοικεν, &ποτεταμιευμένον, καl ούδiν άλλο μείζον Ιfγημαι τοϋδε, 

μάλισ{}' ότι καl {}εωρίας καl όμιλίας τοϋ σοϋ κράτους ούκ άπηξίωσεν ό 

Θεός, άλλd πρΟς τψδε παρέσχε καί τό μη έν λή{}ης γενέσθαι βυ{}ψ καi σκό-

285 τει άλλ' έν τψ τijς μνήμης φωτl παρ~ αVτοϋ δηλαδι) τοiί σοϋ κράτους τηρού

μενον φαίνεσfJαι. τί γdρ αν Clλλο τις νοϋν l;'χων καί φαίη τούτου γε μεί

ζον έμοί; 

17. OV χωρίς, τών Qλλων άπάντων, ίνα μ1) κα{}~ έκαστα διεξίω, τοϋτο 
μόνον είπιJJν ( oVδi γάρ δεί σιγfj παρελ{)-είν) καταπαύσω τΟν λόγον, ότι μετά 

290 τών liλλων η καl πρό πάντων ώv σοι παρέσχεν ό Θεός ! δ.νω{}εν δωρημάτων r. 325ν 

άφ' οl'Jπερ είς φώς παρήχ{}ης έσχες καl την έκκλησίαν διd βίου παντός 

άκλόνητον, τοίς όρ{}οδόξοις στηριζομένην καΙ. ύπερειδομένην δ6γμασι, /ιηδα

μόfJεν άψαμένου σπίλου τινδς η ρυrίδος aVτijς, Ο τών ?iνω{}εν δωρημάτω1ι 

έστl καl τέλειον. ol'J καl αVτδς παρι1ν μετd πάντων τών έπl πω•τός τοϋδε 

295 τοϋ χρόνου η καί συμπαρCnν παροδεύων κατ~ άγαfJην δή τινα τύχην, οVχ 

ήττον ώς ούδ' άέρος ούδε τών ήλιακών άκτίνων τοiί liνω{}εv τοιούτου 

τέλείου δωρ1}ματος δ.φ{}·όνως διd βίου παντδς παραπέλαυσα, καl χάριν άπαύ

στως όμολογών είμι τψ πάντων άγα{}·ών δοτijρι Θεψ καί κράτει τφ σψ 

δτιπερ εύεργετούμε-ι'ος φαίνομαι ταίς τιjς σijς εύμενείας αVραις άJιαψυχό-

300 μενος. καl εί'ης ές όσον μήκιστον, άγιε βασιλεV, τfί του Θεο'ϋ παντοδυνάμφ 

δεξι(j. περιφρουρούμενος, τdς τών έτών περιόδους σVν εV{}υμίq. διιΟJν καl 

ρq.στώνrι κατd την σ1)ν βούλησιν, ώς αν καl ήμέίς οί. σοϋ μόνου χρηστα"iς 

έλπίσι μετd ΘεΟν έξημμένοι τών κατ' έφεσιν ώς ένόv άπολαύειν έχωμεν. 

245 τφ τijς : τijς om. Μ 289 oιnJ: σε Μ 298- 299 σφ ι!Jτι ι!Jτιπερ S 

• L._ ____________ ..................................................... .. 
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Κυρώι Μανουήλ τώι ~Ραούλ, πρός τόv δ.γιον Ιjμών 

αύ~έντην καl βασιλέα τόν Καντακουζηνόν 

IOASAPH MONACHO ΕΧ IMPitRATORE CANTACUZENO, CONSTANIINOPOLIM 

In Peloponneso, 1355-1360 

Cantacuzenus Emmanueli filio, Romanorum in Peloponneso despotae 
( 1349- 1380 ), commendavit Emmannelem Raul, istumque, datis litteris, de- ea 
re certiorem fecit. Gaudium hoc summum, sιιmmi culmen bonoris! Impera
tori dignas agere gratias arduum est, non solum Emmanueli Raul, sed et 
omnίbus semper et ubique. Sed faciendum quod in nobis est, tam erga prin
ciρem quam erga Deum, cui pauperum non ιnίnus ac divitum semper placuit 
oblatio. Cantacuzenum vero, qui terrena propter Deum sprevit, nemo non 
fidenter alloqui potest. Quod quidem facit Emmanuel, ne bis bene passus 
ingratus videatur. Pergat ergo Cantacuzenus, nec desinat Emrnanuelem 
commendare filio despotae, qui Peloponnesum servavit, superbos castigavit, 
virtute optimos aequavit, cui Nestorios annos En1manuel precatur. 

~Άριστε βασιλεϋ· fισ{}όμην σου τijς περί έμl φιλανfJρωπlας, καί γνώ- (f. 299) 

μην έσχον εύfJVς ώς ούδέποτε τών παρd τοϋ μεγάλου δεσπότου διαμάρτοιμ' 

αν άγα{)ώv. καί γdρ τό παρακαλείν αύτόν μέν έπί τήν ήμετέραν κηδεμο-
νίαν, έμέ δε τijς τών γραμμάτων εύεργεαίας άξιοϋν πολλφ {}αυμασιWτερα 

5 καl βελτίω πάντων ήγούμαι. τί ούν liν l"jδιον δλως καί γένοιτό μοι, τοιού-

του μέν άπολαύοντι δεαπότου τοααύτης δε κηδεμονίας {}αυμαστρύ_ βασι

λέως; έγW δ8 τό μέν τiJ azj βασιλείq. τdς άπό τών λόγων χάριτας άπονέμειν 
πειρfiσ{}αι τών ού ρq.δίwν ύπολαμβάνω. περl. δτου γdρ βασιλέως είς έαυτόν 

άνήρτηται πάντα Ι τd εύδοξίαν φέροντα και τοvτ~ ί'σασιν απαντες τί αν r. 299v 

10 τις έχοι διανοείσDαι; έάν ούν έπιχειρώμεν τά τοιαϋτα λόγφ ψιλijΊ κοσμεί ν, 

τάχ' αν l"jττους δόξαιμεν και τών ού {}έμις άπτόμενοι. άλλd ταϋτα μ8ν ύμνή

κασιν έτεροι τώv έπί λόγοις πάλαι βεβοημένων καί τιD·έασιν ίσα καl τοίς 

παλαιοίς διηγήμασι, καί ήμίν ίσως πάλαι ύμνή{}η τών αών πολλών καί 

μεγάλων άγαfJών ένια, ώς αν μή παντάπασιν άλυσιτελείς δοκώμεν εlς τdς 

15 κοιγdς είσφορdς τών άπάντων. καl τά σά μεν i,'αως άπό τών ήμετέρων 

2. S 3, f. 299- 301+314. Μ 1, f. 137-138. 11 1, f. 299-300. Yit.' iπ.σ,ολαl 
πολλών υ.λογίμων άνδρών. lπιστολαi κυροϋ μαvοvηλ τοϋ ραούλ l\'1. 

13 .Vμνήσ{}η SM1 : lμvήσUη Μ 

2. 2 δεσπότου : Emmanuel Ioann. Aug. f. Cantacuzenus, 1349-1380. IV. 7. 
S. L a m p r ο s- Κ. Α m a n t ο s, Βραχέα Χρονικά, Athenis, 1932, n° 19 ( p. 36) 
9 et 15 ; n° 27 ( p, 46 ) 16, 

8 Post tαvτόν supple εύvοlας, χάριτος, uel quid simi1e. 
13 ύμνήUη : in ep. 1. ι 
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εγκωμίων ούτε γενναιότερα ούτε καλλίω γεγόναοι. μάλιοτα μεν ούν καl 
δέδοικα μ1) κα{}' ήμών αύτών έγκλημα τοϋτο γένηται, τό τd μείζω μη 
τοιαύτα δύνασfJαι άποφαίνειν, δ πάσα παfJείν άνάγκη τοίς lπιχειροϋσιν 
έγκωμιάζειν τd σά. ού μfιν διd τοϋτο κεκώλυται πάντως τοιαύτην άντίδο-

20 σιν ά1ιονέμειν τοίς εύεργέταις τοίς ήμετέροις. εί γdρ τοϋτο Ι ούτως, ούδ8 t. soo 

τd πρΟς Θεόν ήμών παρείται κατd τΟ έφικτό1ι άνυμνείν. άλλ' οVτός έστιν 
δ μέγιστος άβελτηρίας λόγος. έπ~ ίσης γdρ Θεός Ιiγει τών εύτελεστάτων η)ν 

προfJυμίαν Καl τ(iJV πλείστα έχόντων τήν είσψοράν, καί τί λέγω έπ' ίσης, 

δπου γε αύτός δ Χρωτός έπιjνεσε μάλλον τήν γυναικός έκείνης την προ{}υ-
25 ~ί~ν τών π,ολλd καl μεγάλα διαπραξάντων Wσπερ έν Εύαγγελίοις άκούομεν, 

αριατην ύπο{}εσιν διδασκαλίας παρέχων fιμίν δταν τοίς εύεργέταις άποδι
δόναι τό χρέος βουλώμε{}α ;- έπειδη τοίνυν καί αύτός1 iJJ βααιλεϋ, τd- πάντα 
χαίρειv άφεlς τοϋ πρός Θεόν έρωτος άπολαύεις, καί τQ')ν πραγμάτων πάλαι 

διδόντων κρατείν καί κύριον είναι της έπιγείου ταύτης δυναστείας άf}ύρ. 
30 ματα πάν,τα ΦήDης πρΟς την άληfJινfιν τijς σοφίας έπίγνωσιν πάσn γνώμrι 

πρός Θεον νενευκώς, έξεστι δήπου πάσι τοίς καί όποσονοϋν δυναμένοις 
άνυμνείν σε τόν κοινόν εύεργέτην καl μετd {}άρρους γε τοϋτο ποιείν. έγW 
δ' έν τφ παρόντι πρός τήν σήν I εύφημίαν ήκιστα διατελώ προ{}υμούμενος. t. soov 

άλλ' ίνα μfι δοκώ περί τδν έμδν εύεργέτην ήλίfJιος είναι ... άναίσΟητος γdρ 
35 αν εl'ην έπιλελησμένος της περί έμε κηδεμονίας καί τών γραμμάτων έκεl-

ω "' ' ~ ' ' ' 'λ' • ν ν α προς εμε πεπομφας. και μη ηγοις, ω βασιλεϋ, τοιαϋτα δώρα πέμ-

πων fιμίν καί εύφραίJιων καl τόJ' σΟν υίδν τόν fιμέτερον τουτονί χαl μέγαν 
δεσπότην έπl την ήμετέραν κηδεμονίαν παρακαλών. δν έγώ φαίην αν πρΟς 

Θεδν οίκήτορα καl σωτήρα ταυτησί τιjς Πελοποννήσου καί μετd Θεόν 
40 προστάτην καί κηδεμόνα fιμέτερον, τδ γd-ρ εlς τοσοϋτον άπωλείας έληλυΟέ

ναι τd- ήμέτερα τοϋτον δε δυJιη{}ijναι Ο.ρχειν Πελοποννήσου καί πάντων 
ήμών, άρκεί πά1-·τως δείγμα εΊναι τοϋτο τijς αύτοϋ σωφροσύνης καl μεγα

λονοίας και τδ η)ν πατρcf;αν άρετην ύποφαίνειν. ώστ' έπεισιν ήμίν τό τοϋ 
Πλάτωνος λέγειν, άγα{)Ον τουτονί γεγονέναι διd τό φϋναι έξ άγα{)ών. ούτος 

45 γάρ έστιν δ σώφρων καl δ η)ν ύφερηφάvειαν Ι κολάζων καί μηδενl liλλφ ι. 314 

"' I)' -Λόξ"' • VΠΕtΚωV - αρεrης -- rJ η ψροvησεως, OV χρη καl πρώτΟ';-' κα1 ϋστατο;: καl 

25 πολλCι SM1 : πάλαι Μ in textn, πολλit in mg. 27 βουλόμε{)α codd. lπειδη 
SM1 ( compendio) : lπεi Μ 32 ποιεϊν τούτο Μ 42 άρκεϊ δέ Μ 45 ύπε(Jηφά-
vειαν Ml : ύπερηφάνιαν S ύπερηφανίαν Μ 

25 Mc. ΧΙ! 43. Lc, ΧΧΙ 3, 
39 σωτ:ijρα : cf. ep. 7,27. 
44 Plat., Menex. 237a. 
46 Theogn. 3- 4. 

•• _____________________ .._ ____________________ _ 
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διd παντός μεμνi]σ-&αί τε καl έπαινείν καl πάσαν πάντως προfJυμίαν πει
ρaσ{}αι έχειν ύπΕρ εVκλείας {jστι'Ι'ος ούν τοϋ τοιούτου. γένοιτο δε αύτφ καl 
τδ ζiJ1' έν μακροίς τοίς αίiίJσι'J' καl πλείοσιν η κατd τΟν όμηρικΟν έκείνον 
Νέστορα, ίνα και ήμείς τών έφετών άπολαύειν έχωμεν. 

3 

.Δiανούηλ ό "ΡαοVλ τώι Αάσκαρι κυρώι Σίμωνι 

I.,ASCARI 1 DOMNO SIMONJ 1 ΜΥΖΠΗRΑΜ 

ln Peloponneso, 1362. IIl 

Post luern illam noti~siιnam A.D. 1348, altera pestis per Orientem gras
satur ( Α.Μ. 6870 = A.D. 136r - 62 ). Diro morbo laborans non valuit Emmanuel 
Raul Simonem debitis insectari probris, qnόd Corintho Myzithram petens vix 
non per sua vestibula transierit, insalutato amico. Eodem ma1o captos non 
potuisse colonos suos regiis mensis so1itam venationenι subministrare pro 
solemni convivio ( in Nativitate aut Epiphania Domini, 1361- 1362? ). Se 
quoque impeditum esse, inchoato iam quadragesimali ieiunio, ne se Myzi
thram conferret ad salutandum imperatorem ( Ioasaph scilicet monachum, ex 
Cantacuzeno Augusto, qui cum filio Matthaeo in Peloponnesum nuper appu-
1erat ). Quantula sit νa1etudine vel ex ipsis litteris, male formatis, eι-ui posse, 
aut ex ·sennone, non ad grammatices amussim exacto. Ne spem quidem 
supeι-esse Myzitbram eundi, supremum vale princibus amicisque dicendi. 
Exp1ere ve1it in bac parte suas vices Simon, monasteriolum, monachos, co1o
nos, principibus ( Cantacuzeηis) comnιendando. Pro tot in Emmanue1em bene
ficiis sit a Deo custoditus, gratus pi'incipibus. Quod si con·νalescet Emmanuel, 
salutatis principibus· summum fortunae verticem conscendisse putabit. 

«'Εν άπειλjj όλιγώσεις » φίλτατε, φησί « γijν » ό λέγων « καl έν {}υμ(j) (f.sssv> 

κατάξεις SfJνη ». ήκεν οlΊν έφ' ήμiiς καl αlΊ{}ις τ δ πρόσταγμα του ΘεοVJ 
ούκέ{}' ωσπερ ποτέ πρlν άπειλοϋν- 1j γdρ αν οί πλεlους τών άμαρτlαις 
πεφορτισμένων έσώ{}ημεν τών {}' ήμαρτημένων έξηγγελμένων τών {}' ύπαρ-

5 χόντων fιπερ fιρεί{}' έκαστος διανεμομένων καl διευ-fJετουμένων- ούδ' έν 
fJvμijJ- σωττjριον γdρ liν κα.l οϋτω πολλοίς ύπijρξε καν όποίόν ποτ' εϊη τΟ 

3. S 11, f. 333v- 336v, Μ 6, !, 147v -149. 

8. Tit. Myzithram : nomen hic et alibi apposui, quod Myzithrae Roma

norum despotae sedebant. 
2 Hab. ΙΙΙ 12. α{η9ις : altera pestis, post notissimam illam anni p.Ch. 

n. 1348, saeuiit a. mundi 6870, Christi 1361· 62 j L a m p r ο s- Α m a n t ο s, Βρ. 
Χρ,, η• 15 ( p. 31) 12- 13; n• 52 ( p, 89) 26- 27, Cbronica brevia 19 et 27 de 
huius pestίs anno discrepant a praedictis i sed cum inuicem sibi pugnent 

parui pendenda sunt. 

l 
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προσβάλλονι πρόδηλον άπαραίτητον δεικνύον τΟν {Jάνατω', μόνον εί τήν 

~λώτταν ούκ' έπ_εϊχει τά, τε U.δηλα διjλα ποιείν τά τε βοvλητέα ?]περ fιρεί#' 
εκαστος ~ε~ ι τ~Jν _ π?οσοντων αύτψ διατίf)εσ{}αι- Ο:λλά σκηπτοϋ δίκην ενε-

10 σκηψεν εν οργη τη ανυποστάτφ κημφ καl χαλινώ τdς ήμών σιαγόνας U.γχον 

~ι) _πρΟς ,αύτΟν έγγιζόντων μ1]{}" δλως έπιστρε~όντωv. καl έστιJ• έλεεινδν 
ιδειν κα~ φοβερδν τής φήμης παραπεμπούσης δκοϋσαι, ψωνην άφιέναι μη 

συ~χωρουντος I πρΟς έξαγόρευσιν ούδ' αίρουμένου τοϋ κάμνοντας καl μό 1•ω f. 334 

νευματι καl τοϋτ" άμυδρώς, ούδέ γdρ έναργώς, έπιδεικJ•υμένου. καl {}άπτο'-
15 μεν τοVς τελευτώντας άδακρυτί, τιfJ παραδόξφ ηjς συμφοράς άπροσδοκήτω 

πτ01]σει την έκπληξιν ύφιστάμενοι. τοϋτό με χfΗς καl πρώην ούπω πάν~ 
πρώην, τΟ πά{}ος ένσκi]ψαν καl ταίς τών ήμίν έγγιστα ποοσα~άξαν {}ύ{}αις 

\ ' " • .... .... ς: 
κ~ ι κτ.υ~ον .aιφ~ης απρ~σδοκήτως μείζω βροντi]ς άπάσης άποτελέσαν καl την 
γην αvτην ενσεισαν και συνταράξαν τοϋ γράφειν έπέσj:,ε πρΟς σέ 1 πάνυ τοι 

20 προτεfJ-υμημένον βάλλειν όνείδεσιν δτι δή παρijλ{J.ες ήμfiς έπανιWν έκ Κο

ρίν{}ου, καl πε~l ~dς ήμ~τέρας διl(bν μονονουχί fJύρας μη δε παρακύψαι 
καταξιωσας, μη τι γε και προσαγnρεVσαι. τοϋτό μου την διάνοιαν καί τδν 

νοϋν έκστi]σαν ούδS λογικδν άφήκεν εlναι ούδε όρίζεσfJαι. κατασέσεισται 

γάρ μοι καί ό έγκέφαλος καl τδ λογιστικδJι σκοτοδίνης πεπλη'{}ωται καl 
9h "{}' ~ ' }. ' e ι::: 
... ο ~υ_ 0 ~ι ~ρη ,.εγει~ ευρείν δεδύνημαι, καl τΟ πρΟ I πάντωv δ μ~ έχρi]ν f. 8S4v 

δραν και το προς τους πανευκλεείς ήμών καl λαμπροVς δεσπότας δουλικδν 
' • , 'δ' χρεος αφοσιουμενον ου ε γοϋν έκ τών δυνατών άνιjκεν ένδείξαα{}αι τών 

παρ" ήμίν ηjδ' άγροτών τδ πρό{}υμον άπδ τών ψυχών άφελόμενον κατd τδν 
καιρόν κα{}·' Οι• έ'δει κατd λαγών άγων{ σασfJαι, πανδαιαίαν την τijς πανηγύ-

30 ρεως ήμέρας, καί κοινfί μΕν είπείν καl καfJ' ένα καί πανδημεl δε κατd _τΟ 

είω{}δς άπαιτούσης, κατ' έξαίρετον δ' έπl τών βασιλικών τραπεζών αί δη 

καί πολλών χρι]ζουσαι καl πολλών είνεκα χρt]ζουσιν· ού μόνον δέ, άλλ• ήδη 
με. δια νοούμενον είς προσκύνησιν τοϋ κραταιοϋ καl άγίου ήμώv αVfJέντου 

και βασιλέως άναδραμείν, έν τφ τi]ς σεπτijς ήδη νηστείας καιρψ 1 δέδοικα 

8 έπείσχε Μ 

aut delendum, aut 
15 dπροσδοκήrου 1\-'Ι 

legendum -ι1]ς 

10 Psalm. 31,9. 

26 καl τό om. Μ καί τοίς S 29 η)ιι 

26 δεσπότας : Emιnanue1 despota et Matthaeus imp. Cantacuzeni; supra, 
ep. 2,2 et Cant. Ι\1 49 : ΠΙ 358,ιο- 360,20. 

2.: · ~Ο πανηγ~ρsως : Ν ~tale Ωomini 1361 ? Α ut Epiρbania 1362 ? 
3'3- 34 προσκuνησιν ... αναδραμείν : cf. epp. 5,11 et 6 80. 

3~. αύ{}έντου : Ioasaph ex imperatore Cantacuzeno ί~ Peloponnesum uenit 
cum fιlιο Mattbaeo e carcrere liberato, ibique ultra annum commoratus est. 
supra ad lin. 26. ' 

34 νηστεlας : post 28, Π. 1362. 

_ι __________________ j_ ________________ ~ 
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35 μη καl βίq. με κωλύσn παντάπασιν, η καl κafJ-~ fJ.παξ αύτοϋ· τοϋ ζfjν άπα~ 

στήαυ, τοϋτ~ έξ ών όρώ καl πρlν έλ{}είν ύφορώμενον. τοϋτό με πάντως δέ 
κάκ τών γραφομένων άριστα συνιέναι έχεις, ώς ο·ύκ άνίησιν ώς χρη γρά-
φειν πρΟς. σέ οϋτ~ αύτοσχεδιάζειν, μή τί γ~ έπιστέλλειν δοκείν, ) ούδ3 

ώς f. :~s5 

"Ελλην! σοι καiΥ "Ελληνας διαλέγεσfJαι, ι\λλ' ώς Δωριεί τινι Δωριεύς κι\κ 

40 Λακώνων Λάκωνι, καl καιν(j) Πελοποννησίφ, κάξ άπίης γαίης αύτ6χ{}ονι. 

τοιοϋτός τις καl τοσοϋτος καl τηλικοϋτος ένέσκη'φεν ήμίν πυρφόρος ώς 
τύραννος ό {}-άνατος, άπαράκλητος άδυσώπητος άπαραίτητος βαρέως ήμίν 
έγκείμενος ούχ Wσπερ ποτέ πρiν απειλών ούδ~ ώς στρατηγΌς ούδ~ ένεδρεύωv 

cδς έv ίlλλοις είω{}ε ποιεί1ι τοίς καιροί ς, άλλ~ άπότομος ώς έξ άντυγος έξαρ-

45 τών ταίς σιαγόσιν ήμiiς. έβουλόμην μΕν ούν, ώ φίλτατε, καl με{}' ύπερβαλ

λούσης τijς έφέσεως παρ' ύμiiς δραμείν καl πρό γε πάντων την όφειλομέ
νην δουλικην προσκύνησιν άποδούς τοίς άγίοις ήμών αύ{}ένταις, συγγνώμην 

την εύμενεστάτην εύεργετικην αύτο1Jς έξαιτήσασ{}αι καl την όφειλομένην 

δουλικην έμf;ν άντιδοϋναι καl άπαλλάξαι τd έσχατα ώς δέ καl την παρd 
50 πάντων γνησίων φίλων τε καl συνήfJων και τών λοιπών είω{)υίαν συνή{}η 

τελ?υταίαν I δηλαδη συγγνώμην λαβείν αύη}κοος καi άντιδοϋναι ζώσn φωνf} t. sssv 
καl αύτδς ϋ.πασι την παρ' έμαυτοϋ. άλλ' oV{}' ώς όρfjς έμοιγε τοϋ{}' οlόν τέ 
έστι τό γε νϋν έχον, άλλ' ούδέ μετd τοϋτ' ούδαμόfJεν άφ' ής όρώ σφοδeaς 
μάστιγας ούδε {}αρρείν ούδ' έλπίζειν έπεισιν. δ{}εν olJπεe έτι καί νVν άντέ-

55 χειν δοκώ κllv όποίά ποτ' είη τd γραφέντα πρΟς σε (πάνυ τοϋτο βεβαίως 
είδWς ώς άφ' οVπερ άλλ1}λοις συνέστημεν καί σειραίς άφύκτοις ψιλlας έδέ
{}ημεν άλλον έμαυτόν σε νομίζω) άντ' έμοV καl τουτί πλήρωσαν ώς φίλος 

σαφής. ταυτηνί την συγγνώμην έξαιτήσας καl άντιδοVς καl Ο σοι φίλτeον 
πάλαι {}αρρήσας ένέτηξα διd βίου τήρησαν άμείωτον μη μεταμειψάμενος, 

60 άλλ' εlς τοVς άγίους ήμών αύ{)έντας άεl τών ήμετέρων άπάντων τών τε κατd 
γένος ήμίν προσηκόντων τοϋ τε μονυδρίου καί τών ένασκούντων aύτijj καl 
τών προσόντων αύτiρ άν{}ρώπων τε καl κτημάτων καl λοιπών πραγμάτων 

κινητών τε καl άκινήτων καί τών liλλων οϋς έδοκοVμεν οίκείους έχειν I καl f. ss6 

συνή{}εις, προϊστάμενος και ύπερασπίζων, ώς έμοϋ γε περιόντος έφαίνου 

65 καl τοV λοιποϋ δt' δλου φάνηfJ.ι βίου. φανείηc; δ' έc; δσον μήκι.στον δι.αβιοVς 

ύπό τijς l:J.νω{}εν πα11αλκοϋς περιφρουρούμενος δεξιiiς, δμοϋ {}' ύγιαίνων καί 

35 του om. S 36 όρών Μ 45 dJ om. Μ 46 άφέσεως Μ 52 post έμοιγε Μ 
add. τΟ θηρlον quod deinde expunxit. 55 τούτω Μ 

41 πvρφόeος: pestis; Soph., Ο. R., 27; ad rem ν. supra lin. 1 et ep. 
4,45-57. 

49 et 51 lσχατα et τελευταlαν : ut iamiam moriturus supremum ua1e dicit, 
sed re uere conualuit; ep. 4,57. 

57 άλλον έαvτδν: Pythagorae praec1are dictum, iterum iterumque laudatum. 
2-11-1956 
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εύεκτώv καl εύδοκιμών, τijς παρd τών λαμπροτάτων πρΟς σε δεσποτάπ 
εύκταίας εύμενοϋς δια{}έσεως ές άεl έκτεινομέvης τε καl έπιδιδούσης, πατηρ 

πολλών παίδων άναφανεlς καλών τε καl άγα{}ών. καl διd τοϋτο δi πολλd 

70 δ.γαiJά σοι γένοιτο Ο τι μοι συνWν άεί πολΜjς εύiJvμίας καl εύφροσύvης l!πλη

σας, δ.χαριv ούδαμώς ούδέπο{}' ήμέραν οϋ{)' έκWν ούτ' δ.κων προξενήσας 

άνϋσαι, φίλτατε, άλλ' άπάσας ήδονijς άπάσης κάκ πολλών τρόπων έμπεπλη

σμένας. εί δέ μοι καl νϋν γένοιτο συνάρσει τzj τού Θεοϋ τΟν ώς τύραννο1• 
ένσκήψαντα τουτονl διαδρiiναι καl αύ{}ις {}άνατον, καί τijς κατ' έφεσι'J.ι 

75 εύκταίας έμοl συνJ]{}ους εύμενεστάτης εύεργετικijς εύδιαiJέτου καταπολαV-

σαι καfJάπερ είωfJα {}εωρίας καl όμιλίας [ τών παvευκλεεστάτων καί λαμ- t. 3i16ν 

προτάτων άγίων ήμών δεσποτών, tοiίτο σάφ' ίσ{}ι ώς ούτε τijς Γύγου σφεν-

δόνης άλλάξαιμ' liν, άλλ' ούδε τοϋ Μίδου χρυσοiί, μή τί γε χρημάτων είπείν 

τών Κροίσου.- έρρωσfJέ μοι διd βίου πανοικl φίλτατοι, σχόντες ές δσον 

80 μήκιστον 1jδoνjj κρα{}είσαν τfιν έκτασιν. 

4 
Τω, παρακοιμωμένωι Άγγέλωι τώι Καλο{}έτωι 

ANGEI.O CALOTHET0 1 MEDfCO, ΜΥΖΙτΗRΑΜ 

In Peloponneso, 1.362, vere novo 
Calothetum obiurgare quod non scriberet saepe cupivit Emmanuel Raul, 

quamquam non ignorabat retorquerί posse in se sua iurgia maxime cum natu 
sit maior. Verum Calothetus, et si natu nιinor, doctrina' gravior est. Cur 
tandem scribendi laborem ferre non vult, cui licuit, quantum libuit, studere 
litteris? Contra Emmanuel, pauper et peregrinus ( Thessalonicae: ep. 8,48-
49) victum quaeritabat per negotia, quibus implicato solatium unum fuit, 
familiaris illa consuetudo cum Calotheto. Hunc itaque scientiae disciplina 
clarum in medicis fecit et acceptum principibus ( Cantacuzenis, Myzithrae 
sedentibus ). Emmanuel vero, senio confectus et caecutiens, nemini iam, 
quod soleb,at, ab actis aut epistulis esse valet. Dignetur Calothetus litteris 
consolari amicum, quem invida fata, ne primus scriberet, impedierunt, cogna
torum. funeribus, animalium. peste, ipso νitae discrimine. Tandem, superata 
peste, amicos visere volebat, vere novo, ubi primum equo .vehi licuisset. Sed 
forte impeditus- equo lapsus alterum peden1 offendit- quod corpore non 
viget, per epistulam agit.- Scripta epistula eoden1 tempore ac sequentes duae, 
ab eodemque, ut videtur, cursore, Myzithram delata est. 

'Έδοξέ μοι πολλάκις, σοφώτατε, βέλεσιν Ονειδών σε τρώσαι, δτι δη (f. 293) 

79 σχόντος codd. 
4. S 1, f. 293-295ν. Μ 10, f. 1(j0v-151v. 

ΕΠΕΤΗΡΙJ; ΕΤΑΙΡΕΙΑ:ε ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ J;ΠΘΥΔΩΝ 'ΈτQ, K'i' 10 

,, .J. 
.ι ________________ •.... ----------------
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τΟν τοϋ λόγου λύχνον ύπδ τΟν μόδιον τεfJηκcbς είης καl ούκ έπιτί{}ης τfj 
λυχνίq. τοίς χρt]ζουαιν, καί τδ τοϋ δεσπότου τάλα1ιτωι κατορύξας φαίJ'n• πολ
λαπλάσιον άκριβώς εlδι:bς είσπραξάμενον, καίτοι σαφώς έμπορεύεσfJαι μεμα-

5 {}ηκWς ών ώς έπαυξijσαι πολλαπλασίως καl σύν πολλΠ τijj δεσπότn προσκο
μίσαι τfj παρρησίq.. καl έvε{}υμήι?-ην, εil ία{}', ότι, εί τοϋτ' έγχειρηααίμην 

τοίς παραπλησίοις με καί αύτδς άντιπλήξεις, εύπρόσωπόν τι ν' έχων έκ προ
χείρου την σκijψιν δ τι μη γράφοιμί σοι. μciλλον δ' ίσως καί τοϊiτο προα{}είης 

αν ώς καί γενεijφι σοϋ προγεJιέστερος ώς πρεσβύτερος πέφυκα, καί έχρijν 

10 μ' άρχειν γράφοντα. πρΟς δπερ άλη{}εύων άπαντήσαιμ' liν έκ τοϋ §4στου, 
σοφώτερόν σε λέγων εί καί νεώτερον. τΟ δΑ σΕ. λόγοις παιδόfJεν προσκείμε-
νον κάν τούτοις οϋτως έπl μακρόν άσκτ]σαντα, τfj φιλοσοφίq. προσέχοντα καl 
συχνδν δτι χρόνον αύτfj συjμφερόμεJιον ένσχολάσαντα καl δλως γενόμενον f. 293v 

Μουσών τρόφιμον κάν μηδεν't τών ιϊλλων άπάντων είπείν λειπόμενο}•, έ'πειτα 

15 μη έπιστέλλειν έ{}έλειv, δ.λλ' έπί τοσούτον κατοκνείν, σιω:π1]ν άσπαζόμενον, 

τίν~ ούκ αν πρΟς κατηγορία ν ση ν Ιjγειρεν ,· έγd:ι μΕ.ν οiιν οlμαι πολλούς. ούδΑ 

γdρ έχεις είπείν ώς κατ' έμΑ πεπέδησαι -πράγμασιν άσχολίας γέμουσι τότε, 

οlς αύτδς τόν δπαντά μου σχεδΟv άναλώσας έφάνην βίον άφρόνως προσκεί
μενος, δέει- πώς αν εl'ποι τις;- προϋργου { τοϋ) λιμφ περιπεσείν, δ τι δ ή 

20 τών άκrημόνων έτύγχανον κάν ξένn τότε διfjγον. ( τοϋι:ο) δέ νϋJ• άναλογιζό
μεJ•ος, καl διανοούμενος οΤαν εύτύχησα καί άφfJόνως (σοl) συνWν κατετρύ
φησα καl σVν (}q.στώνn πολλfl τfj τότε, μακάρι01• καί μεγάλως γ' έμαυτόv 
ffγημαι καί εύδαίμονα, άλλ' Ιjδη καl μακαριώτατοv καί εύδαιμονέστατον. 
σύνοισfJα γdρ πάντως άκηκοWς ώ; ούδ' έμΕ. τd καrd σε λέληθεν· δπως τιϊρι-

25 στον έκλεξάμενος ώς άγχ{γους ώv έν τοίς τότε, εiι φρονών έν I ταύτip καί f. 294 

ποιών, περt μόι•ους {}έσ{}αι προϋκρινας την σπουδήν τούς λόγους, τjj τε φιλο
σοφlq. καl τοίς αύτ:ijς τροφlμοις συνών. δ{}εν σοι καl τώv elπποκράτους δυσ

λήπτων έξεγένετο χρηματίσαι μύστην· διά τε τών Γαληνοϋ δυσεφίκτων 
άκροαμάτων τfjς τ' Cίγαν εύκλεοϋς καi δvτως Οαυμαστijς σαφηνείας διιchν 

2 τεθεικr»ς Μ 3 χριlζουοι Μ 4 εlδdJ; om. Μ εiσπρο.ξάμενος Μ 6 iγχειρι· 
σο.ίμην κai Μ 10 lί.ρχην Μ &πανχijσαιμ' 1\-f 11 σέ corr. ex μΕ Μ 17 γέμουσα 
codd. 19 ante λιμφ in Μ spatium ηuatuor fere litterarum 20 post διijγον in 
utroque codice spatium trium feι·e 1itterarutn 21 ol,aν Μ post ιlφΟόνω~ in. ~ 

t . t uel auι"nque liitteraι·uιu 27 τοίς αvχοίς codd. 29 διιων: δι: spa ιum qua uor _. 
ών codd. 

4. 2 Mt. V 15. 
3 Mt. XV 18. 
9 Hom. Φ 439. 
9 πρεσβύτερος: cf. lin. 33 et ep. 6,72. 
20 ξένrι : Thessalonicae i ep. 8,47- 50. 
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30 κατέστης εlναί τε καl άκούειν πολλών άντάξιος ιΗλων, τοίς τε βασιλεϋσιν ών 

ένδοξος καl άπόβλεπτος δ.πασιν. έγW δ8 καl τδ γραμματεVς εlναι κατήργη

μαι μηδ~ είς γραμματείς τελείν έφικνούμενος, δτιπερ ά'μβλυωπίq. περιέπε

σαν, ώς άκήκοας, fjν μοι τΟ γijρας λεληV-ότως πως έπελθΟν καl μ.ε κατειλη

φΟς άπροσδοκήτwς έvέβαλε. καl ούκ ένι μοι τδ U.λλοθέν πο{}εν ( ... ) Jj καi 
35 άναπνείν rjδη, η μόνον τφ άκούει1ι τών δυναμένων φθέγγεσ{}αι. ών εί'περ 

τις είς τοϋτό έστι καl ύπείληπται χliτερος, καί {σV) συμφέρων τd κράτιστα 

κέκρισαι. διό με φαρμάκοις 'Ιjδίστ:ων σών έξιώ γραμμάτων ό δυνατός, κοv

φιζόντων τδ γfjρας τήν τ' αύτοfι άτονίαν ύπορρω1•νύντων J κάντεϋίJεν την 

ψυχηv καταπίπτουσαν ώς δυνατΟν άvορDούντων. καi εί τοVτο ποιοlης, ίο{}' 

40 δτι πολλήν σοι γνώσομαι χάριν. θέλε δη ποιείν, μη κατοκνείν άνεχόμενος, 
εί βούλοιο κάμΕ. φίJέγγεσfJαι. εί δε καl μη πρότερον άφ~ οVπερ άπ' άλλήλων 
διέστημεν τοfιτ~ εφαινόμην ποιών, μήτε 1Jαύμαζε μήτ" άμελείq, συμβαίνειν 

τΟ δοκούν έγκλημα νόμιζε. πολλd γdρ έφάνη μεταξV συμπεσόντα τd προσι

στάμενα καl συνεχείς τdς τών κακών Επιρροίας έχοντα, ώς άηδίαν έμποιείν 

45 νϋν αύτd καl γράφειν διεξέρχεσ{}αι {1 τε 1Jάνατος έπήνεγκε κατd γένος ήμίν 

προσήκουσι καl fiπερ λοιμώδης ήμών έπήγαγε τοίς βοσκf;μασι νόσος. και 
συλλήβδην είπείν παγγενfj τήν άπάντ~ν άπεβαλόμε{}α κτijσιv. άλλd ταϋτα μεν 

έως έκείνοις, βέλτιστε και {}αυμάσιε, προσείχομεv τοίς μη μένοvσιν. έπειδη 
δέ με καl τΟν περl ψυχijς δραμείν έπελήλυfJεν, φ μικροϋ με ταύτην άπορ-

50 ρijξαι συνέβη, J δπουπερ, ούχ δπως έγι δυνάμενα πάν{}~ δσα τις κέκτηται 

διδοVς ύπkρ τijς ίδίας ψυχ~jς άντίλυτρα, μή τί γε δέρμα ύπ8ρ δέρματος, 
άλλ~ ούδ' άλλο τι τών άπάντων ούδέν, είγε καl έξijν, άνtιδίδοσθαι, άντ' ού~ 

δενΟς ήν νομίσας την τών είρημένων άπάντων μεταβολήν, ένδς έφιέμενος 
μόνου τοϋ δι αδρό. ναι τΟν 11-ά,•ατον, Οτιπερ ώς τύραννός τις πυρφόρος έπεχω-

55 ρίαζεν άπαραίτητος καl ούχ ώς κλέπτων, οίάπερ είώ&ει, ένf;δρευε. τούτου 

δέ μοι δηλαδή γενομένου τοϋ διαδρό.ναι συνάρσει τοV Θεοϋ 1 πάντα δη τliλλα 
γενναlως ένεyκών φαίνομαι. καί προθυμούμcνος ήν rjδη, μικρΟν άνανήψας, 

καl τijς όμιλίας αiιfJις τών συνή{}ων ήδη καί φίλων fiψασfJαι, κα1 τοίς μέν 

33- 34 κατειληφdJς Μ 35 fί Μ ( saepius) τ φ : τοϋ codd. 36 χflχερος Μ 
37 dξιώ Μ 38 &πορρωννύντων Μ 40 dνεχόμενος corr. ex άνερχόμενος Μ 48 Επει
δfι S ( compendio) : iπεί Μ 49 ψ: δ codd. με-ι" αύτήν Μ 53 μεταβολijν : βοv
λήν Μ 

30 « lψρδς γάρ ο.vηρ πολλών &νχάξιος α'λλων » Λ 514. 
34 ποfJεν ( ••. ) ίj: excidit uerbum aliquod, ut κουφίζεσθαι, lαίνεσfJο.ι, παρη

γορεϊσ{}·ο.ι. 

50-53 ofJχ δπως •.• &ντιδόσι'Jαι: haec ad syntaxis canonem reuocari nequeunt, 
scriptoris, ut uidetur, non librariorum uitio. 

51 Iob ΙΙ 4. 
54 πυρφόρος: ν. ep. 8,41. 

f, 294ν 

f. 295 

1: Ι 

... ι --------.lιι.-------...... 
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όρατός, μη συνεχώς, έκ διαλειμμάτων γοϋν, γίνεσfJαι, οlς δ~ ούτωσl μη έξijν, 

60 δ(ιd γραμ)μάτων συγγίJ•εσ{}αι. καl προύνοούμην δαψιλεστέρας έκφυfjJ'αι καί 
ά( νατείλαι) τdς πόας τοϋ έαρος άναλάμψαντος καl κατd μικρδν αύξον-
τος ! ώς εκ του (προχείρου) έχοιμι τοϋτο ποιεί ν, ένδν τι{> παρίππφ χρfjσfJαι. f. 295v 

προϋφfJακε δέ με (κώ)λυ(μα) γενόμενον. ένfJεν τοι καl τΟν δεύτερον ώς 
δρlj.ς ήδη πειρώμαι στέλλεσiJαι πλοϊiν, τfj διd παρίππου πρlν έκείνης έκπε-

65 πτωκWς Qq.στώνης Ον έφην τρόπω•, κat πρός γε σΑ πρότερός σου γράφειν 
έπijρα χείρα, λύων σου την σκijψιν τοίς πρΟς σε γράμμασιν. 

5 
Tov α'!\τοv (τώι βασιλεί) 

IOASAPH MONACHO, ΕΧ IMPERATORE CANTACUZENO, ΜΥΖΠΗRΑΜ 

In Peloponneso, 1362, vere novo 

Cantacuzeni beneficiorum non immemor ( ep. 2 ), Emmanuel Raul magno 
cum gaudio audivit eum appulisse ad Peloponnesum ( una cum filio JHatthaeo, 
tempore pestis, A.D. r36I - r362 : ep., 3 ). Statim decrevit adire principem opti
mum, sed equo 1aρsus altero pede claudicat, reparata sanitate sine mora ven
turus. Interea Cantacuzenus habeat eum excusatum. 

'Eγcb δέ, μέγιστε βασιλεϋ, πανήyυριν ήγησάμην η)ν ήμέραν έκείνην, (f.832v) 

έν j] την σην κραταιdν καl περιφανij βασιλείαν είς την ΠελοπόJινησον άκή-
κοα προσβαλείν, κα1 χορεύων εξαίφνης καί βακχεύων εφά,ιην δι~ αύτη ν την 
καλην άγγελίαν, fjτις εξ έc(Jας διαδραμοϋσα τοiις δ.Jι{}ρώπους εύφραίνει, έπι-

5 δημίαν άγαθοϋ βασιλέως άκούσαντας. ώ γλυκείας δ.κοijς. ταυτηvί γdρ έγW 

59 inter· ό,gατός et μη in utroque codice spatium quatuor fere litterarum 
60 διιΙ... γραμμάτων : inter δ et μάτων in utroque codice spatium trium tan
tum litterarum διι1 ... συγylνεο{}αι Μ in margine κal ... δαψιJ.εο1έ,gας Μ in mg. 
60- 61 post καt ά in utroque codice spatium quinque fere litterarum 68 κώλυ
μα : λύ codd., deίnr1e spatiun1 sex uel septem lίtterarum τόν: τό Μ 

5. S 10, f. 332v- 333. Μ 5, f, 147. Edita, Α. Χ α τ ζ η ς, Ot •Ραούλ, •pάλ, 
•pάλαι, Kirchhain, 1909, 30-31. 

8 βακχαlβων ex βακχαί,gων corr. Μ 

61 έαρος : cf. ep. 8,84. 
62 παρίππψ : cf. ep. 5,14. 
63 κώλυμα : equo lapsus pedem offendit; ep. 5,13. 
68-64 Diogenian., Prou. ΙΙ 45 : Paroen1. gr., t. Π, p. 24. 
5. 3 προσβαλείν : hoc euenisse anno p. Ch. n. 1361, tempore pestis, ex 

epistulis Emmanuelis Raul nunc primum innotescit. 
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{}είq, μεν ούκ ίσην, πάσης δε φων1jς άν{}ρωπίvης ήγοϋμαι κρείττω. εlτα πώς 

νομίζεις, ώ βασιλεϋ. εμε διακείσ{}αι, τών παλαιών έκείνων μεμνημένον 
τιμών καί τijς λαμπρiiς εύμε,•είας και δσωv άπολαύει ν εlχον άπδ τijς afjς 

βασιλείας τijς ήμέρου καί φιλαν{}ρώπου, 1}ς μέγα κλέος καl αύτδν ούρανΟν 

10 εύρ_ύν ίκάvει ; ούτω δ" έχονrά I με καί πρό{}υμοv όντα καί σφοδρόν καl τών f. 383 

~Ικάρου πτερών έπι{}υμοϋντα, Wστε πρώτον φθάσαι καl προσκυνijσαι καl 
τΟ είκδς έκτελέσαι, δαίμων έβάσκηνε, δαίμων καl τijς τοιαύτης προfJυμίας 
έκώλυσε. συνέβη γάρ, ούκ οlδ~ δπως, ξvμπεσείν μοι τόv ίππον κάντεϋt?εν 
καl έν έτέρφ μεJ' μέρει πληγij1ιαι τοϋ σWματος, καl τόν έτερον δε τοίν ποδοίν 

15 άπό τούτου μάλα ι:lλγijσαι καί σχεδόν μηδ~ όποσονοϋν έχειν βαδίζειν. κά{}η
μαι οiΊν την πικρdν Οδυρόμενος ταυτηνί συμφοράν, καί ότι τών σών άγα· 
θ"" ~ ). , ~ "' ,, ~ , \ 
ων απο .αυειν ουκ ε χω μαι<.α αυτικα, και τijς σijς fJαυμαστijς συνουσίας ·ίσα 

καl τijj τijς ήλιακijς άκτίνος σrέρεσ{}αι fίγημαι. άλλ~ δταν δr;_'ij ό Θεός άπαλ

λαγij1ιαί με τοϋ δεινοϋ dφίξομαι καl αύτός, μάλα άφίξομαι, έπεί τα- κατ~ εύ-

20 χηv ήμετέραν έξέβησαν άπαντα καί θαυμαστοϋ βασιλέως έπέλαμψεν είς ήμδ.ς 
παρουσία. σύγγνωf}ι τοίνυν, ώ βασιλεϋ, πρός Θεοϋ καί τής σijς φιλανiJρω

ποτάτης ψυχijς, καί τό πράγμα μηδαμώς όλιγωρίαν νομίσnς. 

6 

Τώι ~Ραούλ, τώι κυρώι Μανουηλ τώι Μετοχίτηι 

DOMNO -EMMANUELI METOCHITAE, ΜΥΖΙτΗRΑΜ 

In Peloponneso, -1362, vae novo 
Myzithr.a nesci~ quorsum iter facientes Metochiίa et Gabrieloρu1us phi

losophus, et ιn transιtu ab Emmanueli Raul hospitio receρti, spem eidem-fece
runt se in reditu similίter ad eum diversuros esse. Α latronibus deinde La
tini~ genere, captus Metocbita et moclica pecunia redemptus, Myzithram 
r~dι:ns a?Iicum non salutav!t, .sed nihilominus, don1Unι reversus, ei exprobra
vιt ιn epιstula quod non scrιpsιsset, atque facete interrogavit, furumne mani
pulu~ ~lteruιn, et penitus indoctos, reρutaret amicos Myzithrae congregatos. 
Rescnbιt Emmannel Raul se cum dolore captum Metochitam et cum σ d" 

' ' • • h'a.U 10 
lιberatum audιvιsse; gratulari amico quod meritunι eius minime perspexerint 
Latini; alioquin ne pro magna quidem pecunia dimissuros fuisse. Gratum 

6 κ,gείrτον Μ 9 τijς om. Μ 12 δαίμων semel delendum? 15 δποσονοVν (?) 
ex δποσοiiν S : δποστιοiiν Μ 17 σijς : aVτijς Μ 18 τ φ ... άκτίνος : τών ης ήλιακών 
καi &.κτίνος ( ex &.κτlνων ) S τijς ήλιακijς άκτϊνος Μ 

9-10 Hom.1t74. 
13 Εκώλυσε : cf. ep. 4,63. 
13 ίππον: cf. ep. 4,62. 
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nuntium attulisse sibi Chortatzem et Cydonium, seque ab ~isdem edoc:um 
esse de reditu Metochitae, per eandeιn viam facto. Despectum ιta~ue ab am~co, 
ob omissam sa1utationem se non scripsisse, nec propterea occasιonem ~edιsse 
suspicandi se spernere amicos, quonιro coetum Graeciae florem delιbatum 
reputat. Claudit epistulam nuntiando se mox vent~rum esse a~ _salutandum 
imperatorem- Ioannem sicilicet Cantacuzenιιm, quι nuper cum f1lto ~.fatthaeo 
in Peloponnesum yenerat, Α. Μ. 678ο, A.D. 136ι- 62, tempore pestιs, ut ex 
epistulis 3 et 5 erui potest. 

'Ακηκόαμέν σε, σοφώτατε, περιπεαόντα λnσταίς καί κατασχεfJέντα. καl {f.295v) 

αύτίκα μου την ψυχfιν έξ ύπερβαλλούσης ώς είκΟς λύπης ά{}υμί~ κατέσχ~ 
καl σκοτοδίνης με πίμπλησι· και !j{}ελον μΕν έμαυτδν παραμυ{}εισ{}αι και 
{}άσσος Vπεισί μέ πως Οτιπερ Πλατωνικός τις εί'ης, τΟ φιλοσοφείν έκεί{}εν 

5 ών~ κεκτημένος. έκ μέρους δ' αV{}ις ούκ εία {}αρρείν περl σοϋ ότιπερ fιν 
έγνωκώς σε Βυζάντιον αύτόχiJονα και πάνυ άνέκβατον, καl τfj καj&' ijμfiς t. 296 

παμβεβήλω καl πολυ{}ρυλήτφ λίσπrι ταύτrι τfl άναιδεί τε καί πολυπράγμοvι 
μηκέτι π~οσομιλήσαντα. καί με κατείχε δέος, μη πρΟς τdς τοϋ Διονυσί~υ 
πέδας λειποψυχήσnς και ού κατd τΟν σΟν γενναίως ένέγκnς Πλάτωνα- μα-

10 λι{}' ότι καl Πόλλις ού παρijν σοι πιεζομένφ- την συμφορά ν, ούμός αύτό
χfJων καl πολίτης ό Σπαρτιάτης έκείνος. ός, εί καl παρfjν, άπεπέμπετ' liν 
καί με{}' ϋβοεων καί ούδ' Ολίγων dινείτό σε τών άργυρίων ώς Πλάτωνα. 

' ' Σ λ' εl γr.ίρ ό Λατίνος έφθανεν έπιγνούς σε κατασχιbν ώς ό τύραννος ικε :ας 
Πλάτωνα, ούδΕ πολλοϋ χρυσοϋ ποσότης έλυτροϋτ' δ.ν σε τών έκείνου δεσμων, 

' λ β' ' ' , , 
15 μή τί γε Ολίγα άργύρια. όfJεν έχεις μεγιστην α ων αφορμηv απαυστως 

είδέναι χάριν τώ πάντων άγα{)ών δοτfjρι Θεφ, τijς οϋτως άπροσδοκήτως 
κατ' εύχην έκβάσ,ης ούχ ήττον η κατ' έλπίδα σοι σωτηρίας. έγW δ' ήfJύμουν 
έπl τfj συμφορά ώς είς βά{}η κακών έμπεσών, \ άπορών δ τι πρός βοήfJειάν f. 296v 

σου τοϋ φιλτάτ~υ δρcf;ην, και τΟ πfiν είς τΟν πάνrα δυνάμενο ν ·άνijγον, εύχαίς 
20 πάνυ το ι πεπεισμένος ών έκ βρέφους, μεμαfJηκιbς περl τών προσεχόντω~ 
Θ εφ τΟ « Πρός με κεκράξεται καί άκούσομαι αύτοϋ », καί πρός γε το 

6. S 2, f. 295v- 299. Μ 11, f. 152 · 153v. Tit. 'ώ' 
1 καrεσχε{}έvτα Μ 2 lιπερβαλούσης S 3 πlμπί.ησον Μ 

9 λειποψυχήσας Μ 10 π6λις codd. 18 βοήfJειαν σοϋ S 

κvρώι : κvρφ Μ 
7 .πολυπράyμονον codd. 

6. Tit.: Emmanueli : ille, puta, cui inscripta est ep. 30 Demetri~ Cydo
nii: uterque Peloρonnesius, Emnιanuel et ~etocl1ita ute~qιιe; anιicus i1le 
Georgio philosopho Thessa1onicensi, iste phιlosopho Gabrιelopulo, quem a 
Georgio non distinguendum censeo. 

7 λίσπυ quid sit nescio, nisi forte scribendum sit λάσπυ, uu1g'ari uocabulo, 

quod faecenι sonat. . . . 
10 Pollidi, Platonis uenditorι, partes trιbuιt noster AnriiceridiS Cyrenaei 

qui pbilosophum redemit; Diog. Laert., ΙΠ 19-20. 
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« Δ1ετ' αύτοϋ είμι έν {}λίψει >) καl « έγγύς Κύριος πiiσι τοίς έπικαλουμένοις 
αύιόν έν άληθείq. ». περι δS σοϋ γ~ έκ Συρακουσών 8 τι γνοίην πάνυ το ι 

άμηχάνως εlχον. κλονουμέιψ δ• όμως ύπ~ άλλεπαλλ1}λων οϋτω πνευμάτων 

25 τών λογισμών και μόιιον ού κινδυνεύοντι καταδϋναι, (έξ)αίφνης άπροσδο

κήτως δ καλδς Χορτάτζης έφίσταται μετd τοϋ Κυδώνη. οϋς ίδι:bν άνένηξα 

και άνέσχον τοϋ τε βufJoϋ ηjς τών κακών tJαλάσσης τών τε κυμάτων καl 

τών πνευμάτων έκ μόνης, cbς είπείν, fJεωρίας, καί πρlν περι σοϋ πυDέσfJαι 

τί τε είης γεγονcb; η ποϋ τυγχάνεις προϋψlJακεν ό Κυδώνης άγαUών ά:γγε-

30 λεVς καl άγγέλλειν πάνυ τοι εύφυώς έχων, έντεϋfJεν άρξάμενος Ο τι τε Ι σεσω- f. 297 

σ μένος είης καl ότι παρd τfj {}ύρq. δακτυλοδεικτl μόνον ούχ δρώμενος παρfjλ-

{}ες ήμfiς, μηδS παρακύψαι καταξιώσας η προσειπείν, καίτοι σου περικειμέ-

νους τοσοϋτον καl τφ πρΟς σέ διαπύρφ έρωτι φλεγομένους καί πόtJφ. πά1•-

τως γdρ οΊσfJα, καί τουτουl μάρτυς άξιόχρεως δ έν φιλοσόφοις μέγας Γαβριη-

35 λόπουλος, δπως ούκ αύτόν μόνον άλλd καl σέ σειραίς έντολών σύν πολλjj 
παρακλήσει κατασχείν έπειρώμηv, μή με παριδείν έπανήκοντας, άλλ' έκνεϋ

σαι μικρόν και προσομιλijσαι, καl βραχύ τι προσαναπαύσασθαι. καl τάπης 

ήν {)αυμαστός Ον ούκ άγνοείς ήπλωμένος καl προσμένων ύμάς, πολλφ τfjς 

Ξέρξου πολυ{}ρυλήτου χρυσfjς έκεί1•ης πλατάνου βελτίων καl τιμιώτερος, 

40 παρ' όσον ή μέν έκείνφ μόνφ τφ Ξέρξn, κενfιν fJηρωμένφ δόξαν, έξαρκείν 

έδόκει, τοίς δέ λοιποί; ούδέ καύσωιιι φλεγομένοις έλυσιτέλει· ό δέ γε πdσι 

τοίς όρεγομένοις τfιν τέρψιν ίκανην δίδωσιv άφειδώς Ι παρεχόμενος, εύκρά- f. 297v 

25 iξαlφvης : αί'φι•ης codd., sed in Μ praecedit spatium trium fere 1ittera-
rum 26 &.φίστaται codd. 30 rε on1. Μ 32- 33 περικαμένους S 40 δόξα Μ 

21-23 Psalm. 90,15, 144,ιs. 

29 Κυδώνης : non praeclarns ille Demetrins, qui tunc Constantinopoli τΟν 
μεσάζοντα agebat, nec adhuc Peloponnesum uiderat, ut ipse testatur ep. 33, 
30. 31. 

31- 3.5 Γαβριηλόπaυλος : Georgio Gabrielopulo philosopho inscripta est ep. 
130 Deιnetrii C.γdonii, Georgio philosopho ( Thessalonicensi) nonnnllae aliae 
eiusdem. Anno 1355, die 24 Iulii, Candίdae in Creta morabatur Georgίus Gabrie
lopulus Constantinoρolitanus. Huic erat nepos ( ex soωre utique) Demetrius 
Cydonius ( alius a scriptore ), qui anunculo compilato Coronen anfugit; v. 
Appendicem nostram. Potuit Gabrieloρulus propter C,ydoniorum affinitatem 
usurpare cognoιnen eorum. Itaque non alium a philosoplιo Gabrielopulo Geor
gio, Georgiuιn illnm Cydonium phίlosophun1 pnto, cuius exstat epigramma 
in Demetriuιn Cassandrenum Thessalonicenseιn, Scriptun1 1\!yzithrae, paulo 
post 7. Ιν. 1362; Rίvista di filologia e d'istruzione classica, 26 ( 1898) 394. 

37 τάπης: cf. ep. 10,71-12. 
39 πλαtά1ιου : Herod. \lii 27; Schol. in Aristid., t. ΠΙ ( Dindorf ), 147

1
18-27. 

~L _______________ j_ ______________ _ 
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του πιπλάμενος α ει τοϋ άέρος' τij) εύτυχείν εύσκιοφύλλων και ύψικόμωv 

τών έπωκιαζόντων καl έπιρριπιζόντω'J', oV χρησίμου δηλαδή γε μέρους ού 
45 μικρόν ού μέγα παρijν έκείνn. oV δέ ώσnερ άπό τινος δυσμενοϋς fιμών δη

λαδή yε άποδιδράσκων σιyfj παρijλ19ες. τίν" ούκ liv αϋτη 1j άδικία παρέπει

σεν άfJυμείν; έμi δ3 ού μικρόν ού μέγα λογίσασ{}αι τό πραχfJέν, άλλ" ένί 

γέ τφ τούτφ τψ τijς σijς άπροσδοκήτου σωτηρίας 1jρκέσΟην καl τψ Σωτijρι 

Θεφ την χάριν άνωμολόγουν· καi δπερ άπωλωλέκεις, η)ν αύτών άντ~ ούδε-

50 νός fιγησάμην άπώλειαν, εl{}ισμιvος ών έκ πολλοϋ τοιούτων τε καl τοσού

των καl τούτων έπέκεινα συνεχώς άπολλυμέ1'ων γενναίως φέρειν· καl ην 
εύ{}υμών δτι σέαωσαι. fHJεv ούχ δπως μακρων ήμίν έδει γραφών, άλλ' ούδε 

Λακωνικών ούμενοϋν, καίτοι ΔωριεVσι συνοϋσιν. εί δέ γε σύ γέγραφας, ώς 

1j νϋν έπιστολf; δείκ1ιvσιν, ήμείς παρ' ούδενδς I οϋτ' έγγράφως οVτ~ άγράφως f. 298 

55 ές δεϋρο τοϋτ' έγνωμεv. δflεν μηδε σύ σφόδρα {)έλε βάλλειν JΊμdς όνείδεσι, 

τfj τοίς σοίς χείλεσιν έγκα{}ημέη; πει{}οί {fαρρών καl χαριζόμενος, &λλά σοι 

μελέτω τών dιν εlς ήμdς πεπραχWς έφ{}ης άδίκως δίκας δπως άποδφς. έμε 

γdρ ούκ Ciλλο τι τοϋ γράφειν έπέσχεν η τοϋτο, νομίσαντα σε τό καfJ' ήμdς 
έν ούδενl λόγφ {}έμεJιον. εί μfι γάρ ψδε τουτί συνέβαινε ν, άλλά δι' έτέρας, 

60 ώς δ Γαβριηλόποvλος, την έπάνοδον καί αύτδς έποιοϋ, καί κατέγνως αν 

ήμών, εiJ ία{)' δτι, τqJ μήκει τώι• γραφομέ1•ωJ•, καl άδολεοχίας llν έγκλημα 

περιijψας ήμίν, τfj σκήψει πλατυJ'ομένοις τfί τijς βασκάνου τύχης fjπερ ένέ
τυχες. ούδε γάρ σύ γε μετά πολλοVς παρ' ήμίν, άλλ' εί' τίς σε καί πρό γε 

πάντων είπείν έ{)έλοι, ούκ llv άμάρτοι. οϋτω διετέflηv έγW πρός σε καi διά· 
65 κειμαι, καί σοι χάριν εlδώς εlμι δτι ώ; οVδενί γέ τφ έτέρφ τών φίλων 

έντυχcbν παρακέκλημαι γράμμαοιν οlς έδει συμφέρεσ{)αι, καί ζημίαν ύπερ

βάλλουσαν 1"jγημαι δτι τοσοϋτοv &πrbν άφ' ύμών είμι. I ού γάρ όρμητήριον f. 298v 

ώς σV φι}ς, άλλά Ποικίλην καί 'Ακαδημία ν καl lJιlουσών οlκητήριον καί τΟν 
ύμώJι σύλλογον ΠαJιελλήvιον fjγημαι, ύπδ δ' &νάγκης άφίσταμαι. άνάγκη 

70 γάρτοι φασίν ούδ' αύτοl ίJεοl μάχονται, δ δή τοϋ{}' οϋτως καl ούκ άλλως 

άναμφίλεκτον έχων τfj σ[j πρός JΊμάς εύσπλάγχνως καl ύπερ ήμών, δποιπερ 

llv διατρίβων είης, καl γνώμη καί γλώττη χρώ και τοίς γράμμασι, πάνυ 

τυγχάνων νϋν έν &κμαίς καl μέγα δυJ'άμενος, καί μή με βαDεί τij) γήρq. 

43 πιμπλάμsνος Μ εύσκιοφύλλων : pro φύλλων ma1im nomen arborίs, e.g. 
πτελεών ut Tbeocr. VII 8, aut δρυών ut Hom. Ξ 398. ι 186, quod fortasse repo-
suissem nisi eadem uerba occurrissent ep. 10,12. 51 καi τούτων om. Μ 
62. 63 lr:έr:υχες S 63 καί om. Μ πρά γε : πρόειγε Μ 70 δ : malim δ 71 έχον 

codd. 73 βα{}sϊαι Μ 

69 Siιnonίd. ap. Plat., Prot., 345 d. 
73 γήρ~ : cf. ep. 4,9 et 33. 
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κu.ταπεπονημένον άπαίτει τοίς ίσοις άμείβεσ{}αι, ιϋσπερ ο.Ον πάντως ούδ' έν 

75 άγώσι. «Πάλαι ποτ ε» γάρ φησιν «ήσαν liλκιμα Μιλ1}σιοι », καi « U.μμες 

ποτ' fιμες, ϋμμες δέ γ' έστέ »' καί τοϋfJ.' οϋτω δρών, ί'σ{}ι, κάμ8 καl δυσκί

νητον όντα παρακαλέσεις dντιφ{}έγγεσflαι τόν ένόντα τρόπον,- δ δη κάν 

Ορνιοιν όρώντες, ιΙκούομεν ώς έν παρα{}ήξει γινόμενον- καl μη κατό-

κνει μηδ8 κατολιγώρει, άλλά {)έλε δρaν έκ { ... ) τοϋτ' έχων, εί βού).οιο ! κάμΞ t. 299 

80 φίJέγγεσ{}αι. έγW δ' δαον ούκ ήδη παρ' ύμfiς άφίξομαι, προοκυνήσων τΟν 

δ. γιον JΊμών αύ{}έvτηv, εί γ ε τοϋτ' εί'η καl τψ Θ εφ βουλομένcρ.- έρρωοό μοι 

τΟ προσφιλέστατόν μαι καί όμμα καl πρόσφ{}εγμα, γενναιότατε καl σοφώτατε. 

7 
'Ό ePaoVλ τώι μεγάλωι δομεστίκωι 

ALE:XIO LASCARI ME:TOCHITAE: 1 MAGNO DOMESτiC0 1 THESSALONICAM 

ln Peloponneso, 1366 incipiente 

Audientes Peloponnesii Alexium iterum praefectum esse Thessalonίcae 
( quam rexerat annis 1349- 1350) laetantur, memoriaque recolunt res ab eo 
praeclare gestas cum regeret Peloponnesun1, ante despotam scilicet Emma
nuelem Cantacuzenum ( Ι349- Ι38ο ). Collaetatur Emmanuel Raul; plaudunt 
omnes viri sensati quod imperator ( Ioannes V Palaeologus) ad exteros- in 
Pannoniam scilicet- ρrofecturus ( 1365- 1366 ), morem gesserit Thessalonicen
sibus Alexium patriae periclitanti denuo ρraefici ρostulantibus, quo curante 
rem publicam nibil detrimenti capturam praedicit. 

~Επεί Θεοϋ διδόντος τijς Θεσσαλονικέων έπέβης δ.ρχijς ούκ έστιν εlπείν {f. ssω 

Οσον ή φήμη τά,ς έκασταχοϋ πόλεις περιιοϋσα εύφραίνειν παρέχει, καl τών 

πάλαι γενναίων έκείνων κατορfJωμάτων μεμνijσfJαι Jjy είς αύτdς επεδείξω. 
καl γdρ τοίς Πελοποννησίοις τουτοισι fiπασιν εlς άκο1]ν έρχόμενον τό σΟν 

77 κliν Μ 79 μηδf: : μη Μ έκ τοϋr:' : leg. Βκ { τοϋ προχεlρου) r:oϋr:'? 80 προσ-
κυνήσω S : προσκvνij Μ 81 βουλόμενον codd. 

7. S 9, f. 330- 332v. Μ 4, f. 145v- 146v. τϊt. Ό om. S 
2 περιοϋσα Μ 4 τοϋτοισiν S τουτοισίν Μ 

75 Aristoph., Plut. 1002. 1075. 
7.5 · 76 Plut., Lyc. 21. 
82 αVfJέν~ην: Ioasaph ex imperatore Cantacuzeno; v. epp. 1; 2; 3,33; 5. 
7. Tit. : Alexio : v. ep. 8. F. D δ Ι g e r, Neues zu Alexios Metochites 

und zu Theodoros Meliteniotes, Miscellanea Giovanni Mercati, t. ΠΙ ( Studi e 
Testi, 123) Citta del Vaticano, 1946, 238-245. 

3 π&λαι ... έπεδsίξω : Thessalonicae praefuit Alexius, tunc protosebastus 1 

anno 1349, et fortasse iam ante, ιterum post annum 1345. 
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5 όνομα χάριν τινά κομίζοv έρχεται καl τάς τών άκουόντων ψvχάς ήδονijς 

πάσης και εVφροσύνης πίμπλησιν. δ{}εν καl μακροίς τοίς έπαίνοις καl μάλα 

f]δέως τόv πάντα ϋ.ριστοv σέ περιφέρουαιν, εύεργέτην αύrώv άποκαλοϋντες 

καl πλήν τινων, καl τούτων όλίγων πάνυ, μόνον ώς άληι9ώ; ϋ.ρχειν εlδότα, 

μεμJ•ημένοι ι δήπου τijς εlς αύτούς τών καιρών έκείνων εύδαιμονίας ljς διά f. 830v 

10 σοϋ τδ πρόσfJεν άπολελαύκασιv, ώσπερ αlι είς τούναντίον τούτοις τά τών πρα

γμάτων συνέβη, έως ό πάντα λαμπρός δεσπότης έωΟεν εlς αύτοVς άνατείλας 

φαιδρότερον ήλίου προσβαλώv, ώς άκτίσι ταίς εύπραξίαις την άχλVv τών 

λυπούντων έξ αύτών διεσκέδασε, και τούτοις έντεϋ&εν βα{}ε[ας παρέσχε"! 

γαλήνης κατατρυφfiJι, έπεl μετά γε δη σε τότε δή, τότε παντάπασι γε••ναίων 

15 ώς φασιν ήγεμόvων ήπόρουν. ού μήν, άλλά καί τά σd καΟ' έκαστον ώς είπείν 

διηγοϋνται, καl. τοίς παλαιοίς τροπαίοις έφάμιλλα τίfJενται. ποία Μ; λέγω 

τd πάλαι κατά τcVv πολεμίων έκείνα περιφανή κατορfJώματα, την περL τοVς 

άρχομέ1ιοvς κηδεμονίαν, ώς δοκείν εlναί σε πατέρα σφίσι κοι1•όν, καί άπλώς 

η) ν περί τά καλά έπιμέλειαν; τοιαVτα γοϋν καl κοινfj καl κα{}' έι•α καi κατά 

20 φατρίας λέγοντες έν τε ναοίς ίστάμενοι καί έπ' άγορdς ίόντες κάν τοίς βασι

λείοις πολλψ μfiλλον έκάστοτε συνεληλυfJότες κάν στρατοπέδοις συJια{}ροιζό

μενοι καl δίκαι ς Ι συνεδριάζοντες καl πάσαις καt παντοίαις τάς συνελεύ- f. saι 

σεις ποιούμενοι πανηγύρεσιν. έπεiJύμουν ώς φασιν αί τflδε πόλεις τijς σijς 

έπιστήμης καl τijς περί τά καλά προfJυμίας μέχρι { σδ) τοvτονί τΟν πάντα 

25 πανfJαύμαστον καl λαμπρΟν δεσπότην ή τοϋ ΘεοV παντοκρατορικη δεξιά 

φιλανΟρώπως χρησαμένη ηj σοφfί προνοίq. καl προfJυμίq. παρ~ έλπίδα πfiσαν 
~ - ' e' τ e ' - ' ' τ - ~ αυτοις παρεσχε, ρυστηv ων τε υφιστα.ντο κακων και χορηγον ης νυν απο-

λαύουσιν άφfJόνως εύδαιμονίας. πλην άλλ~ εί κάξ έκείνου γε καί ές δεϋρο 

βαΟείας τijς γαλήνης άπολελαύκασιν είς τε τούnιόν χρησταίς τρέφονται ταίς 

30 έλπίσι κρειττόνων καl βελτιόνων κατατρυφήσειν τών άγαiJών καί περιφα

vοϋς τijς εύδαιμονίας, άλλ~ ούδέ τών σών οVμενουν άγαθών ούδαμώς ούδέ

ποτ' έν λήfJn γίνονται. μδλλον δ~ εί καί τισιν ίσως παράδοξον τών άκουόν

τωv εlναι τουτl δοκεί, φασί την περί τε σοϋ και τών σών άεl_ μνήμην νεά

ζοvσαv έχειν. έγιh δε κάκ τούτων έμαυτ(ηι έκβάλλωv κάξ άπόπτου στάς, 

35 καiJάπερ εί τινος ύψηλοϋ σκοπιfiς ! κάντεViJεν άποσκοπών μανfJάνειν τι περl ι. aaιv 

14 δή σε Μ παντάπασιν Μ 

ταίς S om. Μ 26 έJ.πίδαν Μ 
35 bψηλοϋ om. Μ 

20 et 21 κl.iv Μ 22 πάσαις καt : πάσαις Μ τΟ:ς: 

30 κρειηόvως Μ 83 σου Μ 34 κάκ: καl Μ 

9. 15 μεμνημέvοι ... ηποροvν : hinc discimus A1exium Peloponnesum rexisse 
ante annuιn 134:8 -1349, quo Emmanuel Cantacuzenus desρota regimen susce· 
pit; suρra, ep. 2. 

1 Ι δεσπότης : Emmanuel Cantacuzenus. 
23 ηjδε : in Peloρonneso. 
27 ρύστην: cf. ep. 2,39, ,j 

I 
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σοV έφιέμενος, άκούσας την ψijφον f}v ό κράτιστος βασιλεVς καl λαμπρότα· 

τος έργφ κριθείσαν έδειξε περί σου μέλλων άπόδημος έσεσiJαι, επnνεσά τε 

καί έπαινώ καί τό πρfiγμα τfjς αύτοϋ μεγαλονοίας καί fJαυμαστijς άγχηοίας 

καl τψ όντι βασιλικijς άξιον fjγημαί τε καί τί{}εμαι. καί ούκ έγW δέ μόνος, 

40 άλλά καl πfiς εί τις 1ιοVν έχων έστlν αύτΟ τοVτ~ έρεί, δ τι κατά σκοπόν εύστό

χως έτόξεvσε καl τfjς σijς άρετfjς άξίως περί τfjς πολυυμνήτοv καί περιφα

vοϋς Θεσσαλονικέων μεγάλης ταυτησί πόλεως καt τών πέριξ οϋτω τοι ψηφι

σάμενος. ύπεράγαμαι δε καt δτι μάλισfJ~ ύπεραινών παρακέκλημαι καί τοVς 

τήν μεγάλην ταύτη ν οίκοϋντας πόλιν, οϊ σε πάλιν έπί τljv άρχην έξnτήσαντο 

45 καl μακαρίους καl εύδαίμονας αύτοVς fjγημαι δτι σε τd νίίν προστάτη ν πλου

τοϋvτες φαίνονται. καl καλώς γοϋν περl τούτου διενοήθησαν, ώς έμοt δοκεί, 

μιμησάμενοι τούς ~Α{}ηναίους, νομίζοvτες διά σοϋ πολλά καi μεγdλα καί 
κατά Ιlερικλέα έκείνον Ι τΟν τοσούτοις καμάτοις την ~ΑfJηναίων πόλιν είς f. 832 

την άρχαίαν εύδαιμονίαv μεταγαγόντα. άλλd Περικλijς μέν έπειδήπερ έκ τijς 

50 ύπερορίας αύrδv ol ΆfJηναίοι μετεκαλέσαντο ούκ έπί τοσοίίτον εiιρε την 

πόλιν είς τοϋσχατον άπωλείας έληλακυίαν, ώσπερ ούν έπί ξυροϋ τά ύμέτερα 

ίστανται. τί αν oiίv καt άγα{}Qς κυβερνήτης δράσειε, τfjς νειbς τών καλωδίων 

διαφfJαρέντων καl τών liλλων ούκ εύμοιρούσης τών συντεινόντων είς σωτη

ρί-αν, η μιiλλοv εlπείν ύφάλφ τινί σκώλφ περιπεσούσης άπροσδοκήτως καl 

55 πληγείσης άνιάτως, είς βυfJόν αύτάνδρου κινδυνευούσης μετά καl τοϋ λοιποϋ 

φόρτου συγκαταδϋναι; πλην άλλά, κllν είς fiπαν τούναντίον άντεστράψ&αι 

δοκεί τfί μεγάλn ταύτn πόλει καl ·έστι καί τοίς περl αύτην tlπασι τά πρά

γματα πράγμασιν, ού μην έγωγε άπαρνοϋμαι σαφης τοϋ μέλλοντος γεγενfj

σθαι μάντις, καί τό μη φαινόμενον προλέγων έκ τών fίδη γεγενημένων. 

60 μαντεύομαι γάρ σVν Θεφ πεποι{}ώς έπί τφ κράτει τijς lσχύος αύτοϋ καί 

εύαγγελίζομαι μετ~ αύτοV j έπl τΟ βέλτιον δια{}είναί σε την πόλιν. καί τοϋτο f. 332v 

διατείνομαι σφόδρα σαφώς, τfl σfj περl πάντα ποριμωτάτn φύσει Οαρρών, 

έπεl καl την eΗρακλέους φύσιν εί τις fjδει, προλέγων δτι κατορ{}ώσοι μάv-

τις αν ήν, έκ τών έκείνφ κατειργασμένων είς τΟ προειπείν κινούμενος. 

41 lτόξευσεv Μ 41- 42 περιφανοVς τώv Μ 43 bπεραινείν Μ 46 τούτου : 

~οϋ Μ 51 ήμέτερα codd. 64 έκεί1ιωy Μ 

36 βασιλεύς : Ioannes V Palaeologus. 
37 άπόδημος: in Pannoniam, 1365-66; Ο. Halecki,"Un empereur de 

Byzance 3. Rome, \:Varsza\Ya, 1930, 112- 113; L a m p r ο s- Α m a η t ο s, Βρ. 
Χρ., n• 49 (p. 81) 26. 

44 πάλιν ... lξnτήσαντο : extremo anno 1365, peste abrepto Georgio Syna· 
deno Astra, in sui regiιninis exordio; Dem. Cyd., epp. 94 et 98. 

4:5 προατάτην : cf. ep. 8,51. 
47 διit =περί, hodiernis γιά. 
.?Ο bπερορίας : Periclί dat quod de Cimone narrat Plut., Per. 9-10. 
51 τοi!σχατον : cf. Dem. Cyd., eρp. 94:,4:- 5; 98,35. 

;'1 
,,1 •• ~,~' __________________ ................... .ι.. .................................. ... 
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8 
Τώι κυρώι Άλεξίωι μεγάλωι δομεστίκωι 

Λάσκαρι τώι Μετοχίτηι 

ALEXIO I.ASCARI METOCHITAE, MAGNO DOMESτiCO, THESSALONICAM 

l1~ Peloponneso, 1366- 1369 

Emmanuelem Raul, abusque tempore iam remoto quo valedixit Alexjo, 
continuis oppressum aerumnis, amici litterae miro gaudio affecerunt, Virί 
quoque Peloponnesii, coram qιιibus eas recitavit, animo revolventes res olim 
ab eo gestas ( cιιm ipsis ρraesset) multos ei et felices precantur annos. Emma
nuelis felicitas omnibus numeris absoluta foret, nisi abesset amicus Raul ille 
doctissimus ( an Metochita?) qui apud despotam moratur ( 1\fyzithrae scili
cet, apud Emmanuelem Cantacuzenum ), propter Acovae praefecturam ( quam 
aut obtίnet aut ρetίt? ). Honoribus ille cumulatur a desρota et ab imperatore 
( Matthaeo Cantacuzeno ), sed et e regia urbe litterae ei missae sunt imρeria~ 
les ( Ioannis V aut Ioannis Cantacuzeni, monachi ex imperatore? ). Commen~ 
datum babeat Alexius Michaelem Z,ygogreben, filiuιn praefecti olim Cary~ 
taenae ( qui Thessalonicam petit, deferendo, proculdubio, hanc epistulam ). 
Emmanuel gratulatur Thessalonicensibus, quorum civis factus est, quod ab 
Alexio regantur. Huic Deum propitium, imperatorem benignum optando clau~ 
dit epistulam. 

Πολλαίς; πρότερον καl ποικ{λαις περιπεαών καl πολυαχιδέαι αυμφο- (f. 327) 

ραίς; έξ Οτουπερ ά.περράγην τijς σijς; τερπνής fJεωρίας καl ήδtστης όμιλίας, 

fJαυμααιώτατε, μεταςύ τών καιρών πολλών ήμάς περιστάντων τfjδε κατd 

συνέχειαν δυσχερών, μόλις εύτυχήσας έφάνην, μίαν τών δ'λων ά.παλλαγf;ν 

5 τf;ν σΥ;ν γλυκυτάτην εύεργετικ1)ν γραψΥ]ν δεξάμενος, τοϋ Άγάλλωνος έπανή

κοντος. καl πυκνd πυκνώς αύτf;ν ά.ναπτύσσων καl τοίς έντυγχάνουσιν ένδει

κνύς, καl τd έγγεγραμμένα διεξιών έγώ τε τούτοις ένασμενίζων ένfJov~ 

ύφ~ ήδονfjς γίγνομαι καl οί ά.κροώμενοι ε,, έορτiJς ού μικρφ μέρει τΟ πρa-

Β. S 7, f. 327-329. Μ 12, f. 153-155. Μ', f. 308- 308v. 
2 άπεράγφ' l\I 

8. Tit. Alexio : Υ. ep. 7,2. Scripta est ep. Β post ep. 7, praefecto 
Thessa1onicae Alexio Metocbita iterum, qui anno 1369, mense Iunio, ianι 
priuatus, in monasterium Batopedii secessurus erat; D Ο Ι g e r, loc. laud. 
supra, ad ep. 7. 

3 τfjδε: in Peloponneso; ep. 7,8~ 15 et 23. 
5 • Αyάλλωνος : de gente Aga11onιιm v. Νέος "Ελληνομνήμων, 4 ( 1907) 303 ~ 

307. Adde Andronicum Ducam Agallonem, cui nupsit Eudocia Lascarina Ca~ 
lophera, eόrumque filium loannem, in testamento Ioannis Lascaris Ca1opberi 
( 1388. VII. 5) quod edidi in Appendice V ad epistulas DeJnetrii Cydonii, no 10. 
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γμα τ{fJενται, δοξάζοντές σε τijς άρετijς, δτιπερ oVδk τijς ήμών σμικρότη~ 

10 τος έπιλέλησαι· καl είς άνάληψιν έντεV{}εν οΖ πλείους τών αών καλών τε 

καl 1 ά.γαfJών 1jκουσι καl τΟ τijς μ111}μης lκαστος φιλοπραγμόνως άναπτύασει f, S27v 

βιβλίον, φιλοτιμούμενοι τίς τί τούτων πρότερος πρΟς έμk τώv αιΟν ά.ναμνή~ 

σει, σΟν είδότες fJερμότατον καl διάπυρον έραστήν. έγcb δk τοϋ περί τε σοϊί 

καl τών σών λέγειν τε καl ά.κούειν ούδέν άλλο τι τών άπάντων πραγμάτων 

15 προτιμότερόν πofJ' ήγούμενος εύθVς χοροϋ μέσος φαίνομαι, καl κορυφαίος 

είγαι νομίζων έστιάτωρ αύrοκλ1]των προσαγορεύομαι δαιτυμό1ιων, αύτοσχέ

διον προτιfJείς καί παραθ·εlς αύτοίς τράπεζαν παντοίων τε καl ήδέω'J' τών 

έδωδίμων γέμουααν, παρακαλούμενός τε μεγαλορρημόνως αύτοίς διέξειμι 

πάν όπερ αν ή μνήμη τών αών πρότερον έτοίμως παράσχn απουδαίον η 

20 πάρεργον· οί δ' ά.κροώμενοι με{}' ήδονfjς άκορέστως, κliν όποίά ποτ~ αν fl 
τά λεγόμεJ'α, μόλις έντρυψήσαντες άπαλλάττουσιν, ούκ έλαχίστην μοι χάριν 

όμολογοϋντες, καί φωνdς ίκετηρίους πρός Θεδν άναπέμπουσιν, ές όσον μή~ 

κιστόν σε βιώναι τΟν εύγνωμονέστατο1' καl εύπροσιτώτατον έξαιτούμενοι, τdς 

τών έτών 1 περιόδους σVν εύ?9υμlq. τε καl (}αστώηι διιόντα καl μεγάλυ ηj f. 328 

25 δόξlJ, κατd την σf;ν βούλησιν. μεfJ' ών καl αύτΟς αύτd ταϋτα φ{)έγγομαι, 

πολλήν σοι χάριν είδUJς δτι με τijς γλvκυτάτης ταύτης ούκ άπηξ!ωσας καl 

έπεράστου γραφfjς. άνεζωώ{)ην γάρ τι1•α τρόπον καl άνενεώΟην, καl ώς 

είπείν είς έκείνον ύπ' αVη]ς έπαν1]κων τΟν χρόνον καt τf;v όμιλίαν έγεvό~ 

μην έκεlrην, και όρaν δοκώ σε τοίς κεχαρισμένοις ljfJεσι χρώμεγον προσ-

30 διαλεγόμενόν τε τοίς παροVσι καl γελώντα καί βοώντος ά.κούειν δπερ είώ~ 

{}εις ποιείν, καl χάριν όμολογών είμι τψ πάντων ά.γα{}ών δοτijρι ΘεijJ δτι 

σοι τότε δη τότε τfjδ' έντυχών ώς fJησαvρ{jJ παρ' έλπίδα καl δαψιλώς παρα~ 

πολαύσας τοϋ χρήματος ούδt: νϋγ ά.πέτυχον τών έλ:nίδων, εί καl μεταξiι τΟ 

μ1'jκος πολύ παρετά{}η τών χρό1'W1', καί, τών πραγμάτων ά.λλεπαλλήλοις κυμά.-

35 τωγ τijς κοσμικ1jς fJαλάττης χρησαμένων μεταβολαίς, τf;ν ήμών άπδ σου διά~ 

στασιν ούκ είασεν έπ~ εύ{}είας εlναι, σοϋ γε ές ΘετταλοVς μεταπεσόντος έκ 

Βυζαντίων. 1 ένί γέ τφ τούτφ μόJ'qJ τών πάντων ένδεώς έχειν φαίνομαι f. 328ν 

δτι μοι ePaoVλ τΟν σοφώτατο1,, τΟ πάντιμον καl πρiiγμα καl όνομα, συμπα~ 

10 πλείως Μ 16 έσ{Jιάτωρ codd. αiιτοκλψ:ωρ Μ 17 καl όm. Μ τε om. Μ 
18 διέξειμοι Μ 20 όπαίαποτ" Μ 23 είητροσιώr:ατον Μ 24 μεγάλους MMl 27 &.πε~ 
ράστου Μ 28 έπανfικον SMJ έπανήκοντα Μ 31 εlμι om. SMl τφ : τών codd. 
32 δή τοτε om. Μ 32~ 33 παραπολαiiσαι Μ 35 μειαβολλαίς Μ 37 ένl γε τιp codd. 

32 τfjδε : puta, Thessalonicae ; ν. infra, lin. 48 ~51. 
36 έπ' εύ{}είaς ... μεr:απεσόνrος: Tbessalonicam sibi commissanι petiνit Alexius 

a. 1366. Sed cur propteι·ea non iam « in recto ::ι- distet ab Emmanue1e et 
Peloponneso non satis perspectum habeo. 

38 ~PaoVλ: Emmanuel Raul Metochita? ν. ep. 6. 
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νηyυρίζοντά μαι νϋν ούκ εύτυχώ, δεξάμενος τd σd γράμματα. καUάπερ ydρ 

~ο ύπijgξε γραμμάτων και λόγων καl φιλοσοφίας έραστfις ή{)έλησέ τι μικ~όν 
καl πραγμάτων μετασχείν, διd τΟ μη δοκείv παντάπασιν άμαfJης η άδοκι
μος καl περl τοϋτ' εΊναι, κάντεϋΟεv ljν που περl την τijς ~'Άκρας άποδημών 

άρχijς. lνι δ' ύγιαίνων καi εύεκτών παρd τφ λαμπροτάτφ δεσπότn, λαμ~ρd 
τιμώμενος, ούκ έλαχίατης άπολαύων καl τijς παρd τοϋ βασιλέως κηδεμονιας, 

45 καi γραμμάτων βασιλικόιν &πlι τijς Πόλεως dξιούμενος. τον δε Ζυγογρiβην 

κiιρον Μιχαηλ οΊδ' δτι σαφώς έπιγνώσn, μεμνημένος τοϋ τε πατρός αύτοϋ 
καi τζαουσίου τών τότε άρχηγών Καρυταίνης, καί τοϋ προσήκοντος άξιώ-
σεις έπl ξέvης έπιδημήσαντος. έγW δ~ είμl πεπολιτογραφημένος Θεσσαλονι

κεύς, ώς αύτόχ{J.ων αύτόχρημα έν αύιfj τfj πολυjυμνήτφ πόλει τραφεί ς καί r. 829 

50 άνατραφείς, καl παιδείας Οαης έχων φαίνομαι μεταοχών, πολλών ών ένιεϋ

iJεν όφειλέιης αύτjj πρεοβείων, καί τοίς αύτijς οίκήτοροι συγχαίρων διατελώ 
Οιι σε καιά γε δη τd παρόντα μετd ΘεΟν προστάτην πλουτοϋντες φαίνονται. 

καί είης γε παρd τφ κρατίστφ καί ifειοτάτφ βαοιλεί τιμώμενος καί οτεργό

μενος, τfj τοϋ Θεοϋ παντοδυvάμφ δεξιij. περιφρουρούμενος, παντός λυποϋν-

55 τος άνώιερος, ώς av καί ημείς οί σοϋ μόνου κατ~ liκρας ώς άλη{)ώς έξημ
μένοι τών έφeτών ώς ένόv άπολαύειν έχωμeν. 

9 
~σ ~ΡαοVλ τώι Τζακονοπούλωι 

TZACONOPULO 

ln Peloponneso, 1366 - 1369 

Bonorum Yirorunι cultor Tzaconopulus illis se connumerare fingit Enιnιa
nuelem Raul, cuius litteras magno domestico missas ( ep. 7 aut 8?) legere 

39 δεξάμενος ... γράμματα bis Μ 42 "'Ακρας : leg. "Ακοβας 43 εlι έκ τών- S 
49 τραφε(ς καί om. Μ 51 τοίς : tijς Μ1 

9. S 8, f. 329-330. Μ 3, f. 144v -145. Tit. Ό om. S 

42 "Ακρας : non dιιbito quin 'Άκοβας scripserit noster. Ita librarii Άκωβην 
in • Ακριβην mutauerunt apud Laon. Chalcocandylem, t. Π, 204,22 ( Darkό ). 

43 δεσπότrι : aρud Emmanuelem Cantacuzenum, Myzithrae. 
44 βασιλέως : Matthaeus Cantacuzenus, qui Myzithrae degebat? 
45 βασιλικών : Αιιt Ioannis V Palaeologi, aut eius filii Andronici IV. 
45 Ζυγογρέβην : qui, procul dubio, epistulam detulit. 
52 προσzάzην : cf. ep. 7,41-44. 
53 βασιλεί : Ioannes V Palaeologus. 
9. Tj·t. : Tzaconopulo, amico ex condiscipulo, inscripta est ep. 33 Gregorii 

Acindyni, cuius finem appono : c ... άλλ" εlς zO πλέον μηκύνειν οi5τε κατ-· iπιστ-ολή" 

I 
I 
I 
i 

I 
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cupίt. Quamquam b1andientis anιici Yerbis minime deceptus, Emmanuel exem
plum epistu1ae mittit Tzaconopulo, quem ob singulare meritum semper optat 
secum habere. 

"Όντως σV τών άγαtJών άνδρών κατ' liκρας έξηρτημένος καl τιjς έκεί- (f, 329) 

νων Δ:!ούοης δεύτeρα πάντα τι{}έμενος, οVπω κόρον Εζειν δοκείς έπl μαfJ·ή-

ματα καl λόγους παρακαλών τοVς άνΟρώπους. ΟDεν liρα καl τά έμd fJαυμά-

ζεις ψελλίσματα καί περl τούτων μακροVς άποτείνεις έπαίνους, τούτοις εμε 

5 τοίς λόγοι ς νομίζων άποδείζειν βελτίω. εl δέ τίς σε ήρε το φάσκων οϋ τ ως· « ώ 

liριστε· πρός Θεοϋ και σοφίας αύτiJς, τόv πάντα κύκλον χαίρειν άφe1ς Ι κal. f. 329ν 
ταυτηνl. την καληJ' περl τοVς λόγους οίκοJιομίαν, έζαύδα, μη κεV{)ε νόφ· 

τί σοι περl τών τοϋ ~Ράλη δοκεί ποιημάτων;», πώς ούκ έμελλες, ιb βέλτι-

στε, την άλη{}ίj ψijφον παρέξει ν; όμως, έπειδήπερ οϋτω φiJς έρδ.ν τών έμών 

lU πονημάτων, έξεστί σοι καί η)ν πρΟς τόν μέγαν δομέατικον όρaν έπιστολήν, 

fjv όλίγφ πρόσfJεν ήξίωσας πέμψαι. έγώ δέ σε έβουλόμην την ίJαυμαστην 

κεφαλl]v άεl JιαρείJ'αι καί τοίς σοίς μελιρρύτοις λόγοις εύφραίνειν fιμδ.ς. 
ούδε γάρ έστιν, ούκ έστιν, ού μά τοiις λόγους αVτούς, ότε σε τijς μνήμης 

έκβάλλω, μάλιστα δε τό κα{}' έκάστην έργον έμοl πρΟ πάντων πeρl 

15 σοϋ διαλέγεσfJαι, καl μόνn τfj τοιαύτn μνήμη τd μέγιστα εύφραινόμενος. 

οϋτως έγiο τijς aijς άρετijς έάλων κατ' liκρας, καl οϋτω ae φιλών άεί κα1 
Dαυμάζων ού παύομαι. καί μοι δοκώ μη μόνον έμε περί τd σd μανικώς 

έχειν, άλλά καl πάντας σχεδόν. τίς γdρ ούκ αν έχπλαγείη τήν σfιν περί τd 
καλd φύσιν προσβαλών σοι τΟ πρώτον; τίς δ' ούκ liν άγασ{}είη τΟ σΟν περl 

20 πάντας έπιεικ/;ς ] καl φιλάνfJρωπο~·; καί. μή μοι ταϋτα κολακείαν καλέσnς, t. 330 

ib πάvτων U.ριστε. ούδε γάρ είκός τΟ Ον α·ύτδ κολακείαν νομίζειv, ώσπερ 
ούδε κολακείαν είποις llν πάντως γ~ εί τις ώς άνδρείον διηγείται τόν ~Αχιλ-

λέα, καl τΟν ~Αριστοτέλην φιλόαοφοv καl §ήτορα τόν ΔημοσfJένην. άλλ" ώ 

γενναίε, πρΟς Θεοϋ και τijς σijς άρετijς, γράφε ήμίν και πέμπε, καί πολλήν 
25 σοι περί τούτου γνωαόμεfJα χάριν. - έρρωσο. 

4 ψελίσμαtα Μ 6 κύκλων Μ 8- 10 πώς.,, πονημάτων om. Μ 
codd. 18 γάρ ίiν ούκ liv Μ 2:! γ' om. Μ 

14σε:σοϋ 

καί δ fJαυμάσιος ήμϊν &:δελφΟς Άzουέμης γέμων άπάσης σοφlας κai νοV κai φρονήσεως 

fιπΕρ zην ήλικίαν ... πάντα σοι διασαφήσει τά κατ' aiJτoVς ( Palamitas) άκριβέστατα. 

&κούων δΕ καί ΜακρηνΟv άδελφόν σοι συνείναι ... τοίς αύtοίι; τούτοις αVzδv γράμμασι 
δεξιοϋσfJαι, oV γάρ ήν άπεικΟς τοVς zοίς αύτοίς κεκοσμημένους τρόποις καl άλλήλοις συμ
πvέοvτας καί τοίς αύιοίς παρ' ήμίν γράμμασι προσηγοeεVσfJαι ,.., Cod. Venet. 1\farc. 
gr. 155, f. 64- 65. 

7 Hom. Α 363. 
10 δομέστικον : Alexius Theod. f. Metochita, ad queιn epp. 7 et 8. 
10 iπιοτολην : eρ. 7 aut 8? 

•'~--------------------._ ____________________ __ 
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10 
Τώι τοϋ Όρε ι voV 

ΑΒΒΑτΙ MONASTE;RH ORINI 

Scripta in Peloponneso 

Venia carere pronuntiat Emmanuel Raul quod abbas Orini cum primori
bus sui monasterii domum revertens a sede despotae { Myzithra scilicet ), per 
sua vix non transiens vestibula, non dec1inaverit ad salutandum amicos seque 
cum suis refocillandum, post noctem actam sub divo. 

l{ϋν έγνων έJιαργώς ώς άλη{}ώς, iJJ {}εαπέσιε, ώς παρ' ούδέν έστι τι{}έ- f. 326 

μενον τούμδν παρd αοί, Οτι παρijλ{}ες ήμδ.ς διιWν πλησίον, σχεδόν άπδ τών 

προfJύρων, μηδε παρακύψαι καταξιώσας, καίτοι μετd τών λογάδων τijς κατd 

σε ταύτης σεβασμίας μovijς την πορείαv ποιούμενος. ο δη καl διαφερ6ντως 

5 έμελλεν ήμδ.ς εύφρανείν, liλλως τε καl ότι άπό τοϋ πάντα λαμπροτάτου ήμών 

δεσπότου, ένfJα και γνησίων έσμεν φίλων εύτυχηκότες, έτυγχάνετε ποιούμε
νοι την έπάνοδον. σV δε καl τijς πρίν άξίας εί'ης [κατεχόμενος} έπειλημμέ

νος, oil μέρος ούκ έλάχιστον f;μεν καl ήμείς ίμειρόμενοι. τίνα oilν ούκ αν 
.τοϋτο άκούοντα πρΟς κατηγορί αν σf]ν rjγειρεν; έγώ μεν oilν οlμαι πολ).ούς, 

10 καl μάλιστα τοVς ήμάς είδότας έπl φιλίq. σεμvυνομένους. τίς καύσων ύμάς 

ΟVJ'ήλαυvεν; δσπερ εl και παρcbν έτύγχανεν ην παρ 2 ήμίν Ον ούκ άγνοείς τά-
πης {}αυμαστδς 1}πλωμένος πρΟς άναψυχήν, εύσκιοφύλλων εύτυχών καί I ύψι- 1. 326v 

κόμων τών έπιακιαζόντων, εύκράτοις αVραις ύπορριπίζων τοVς έντυγχάνον-
τας. ψύχος δΑ ποίον, πάντως δ' ούδε μία άνάγκη, ούκ Όμβρος ού χιών, οlικ 

15 άπευκταία τις φήμη δέος έμποιοϋσα τοίς όδοιπόροις. τΟ δΑ τfjς &ρας ήν 
δείλη πρωtα, δεομέJ'η καί τινος παρακλήσεως, μάλιστα τοίς έν ύπαίθρφ 
κα{}άπερ δή κα1 ύμίν διανυκτερεύσασιν. ήδίκησας olιv ήμfiς, εV ίσ{}ι, τd 

μέγιστα· κα1 φρόντισαν δπως δίκας άποδφς τijς όλιγωρίας. - έρρωσο. 

10. S 5, f. 326-326v. Μ 7, f. 149-149v. 
1 Βγνων om. Μ 2 πλησίον om. Μ 6 έσμΒv: rjμών Μ 7 κατεχόμενος om. Μ 

11 δσπερ : δπερ codd. 

10. 6 δεσπότου : Eιnmanuel Cantacuzenus; ep. 2,2. 
11 -12 τάπης : cf. ep. 6,37. 
12 εύσκιοφύλλων : cf. ep. 6,43. 

5-11-1956 
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11 
Τώι του 'Ορει·νοϋ ήγουμένωι 

ΑΒΒΑΙΙ MONASTERII ORINI 

Scripta in Peloponneso 
Α malis praedecessorιιm exeniplis laudabiliter recedens abbas Orini 

semper oboedivit praeceptis patronorum monasteriί, Plato sanctimonia1em, 
viduam Plateos, respicientibus. Platys ille ( unus ex patronis) nonnula sta~ 

tuit, quae effectum haberent si Plato visιιm amitteret. Quod cum factunι sit, 
abbas, defensor et procurator Platus, procul dubio suunι adimplebit officium, 
nec est cur Emmanuel Raul amplius de hoc scribat. 

Ούκ lδει πάντως ήμίν, o'S fJεσπέσιε, πρός γε σε γραμμάτων ούδε λόγου(r. 336v) 

τινδς πρΟς άνάμνησο' ών παρ' ά'λλων ήδίκηται πρότερον ή παρά σοl νVv ούσα 
μοναχή μήτηρ ήμών η Πλατώ, σέ προστάτην πλουτήσασα, δτι τών είδότων 

εl τd αύτfjς, τυγχάνων fJρέμμα καί παίδευμα τfjς κατd σέ δη ταύτης πανσε· 

5 βάστης μονfjς, fις δή πορd τοV Θεού καl τήν προσταα[αν έι•εχειρίο{}ης, καί 

δrι, τών πρΟ σοV ά{}ετού:vτων τά πρΟς αύιf]ν τών κτητόρων κεκυρωμένα, τΟν 

προσήκοντα συ παρών δι, έλέγχων έπεδείκνυσο ζήλο ν __ ύπέρ του δικαίου άγω· 

νιζόμενος, ! οlμαι, τοV λέγοντας μεμνημέvος «ζηλώ γdρ ύμδ.ς Θεού ζήλφ » -r. ss1 
καl « ζηλών έζήλωκα n;iJ [(υρfφ παντοκράτορι » καl «δ ζfjλος τοV οίκου σου 

10 καταφάγεταί με». ιιVν o-Dv rjγγελταί μαι ώς, dJv lνεκεν δ Πλατύς έκείνος 

δεδοικώς ώς προvούστερος τήν πρόνοιαν έποιήσατο τfjς τοϋ σιτηρεσίου τότε 

διακονlας αύτfjς έκ τών προσόντων αύτψ, καΙ αύτ-ή δη ,,.υν περιπεσοVσα φαί

νεται τfi άορααίq., ην είτε λVπαι εί'τε δή τΟ γijρας αύτό είτε καί τΟ χαVvον 

τοϋ {}ήλεος αύτfl τψ χρόνφ ·καμόν προlιξένησε' και δείται πολλijς ύπό πολ· 

15 λijς τijς άνάγκης τfjς προμη{}ε[ας καl βοη{}είας. καl ένι γε σοϋ μόνου, τοϋ 

καί δυναμένου καί τήν τών αύτών έχοντος πραγμάτων καί προστασίαν καί 

έξουσίαν, έκ τών έvόντων καί δυνατών ώς έφικτδν έξιδ.σ&αι τΟ συμβδ.ν αlιτδ 

δf] ταύτn τijς άορασίας δυσχερέστατον πά{}ος, μηδΑν έτερον δρώντα η τΟ 

πρΟς αύτην έκείνο μ .. όνον δ φαίνεται κυρω19έν παρd τιίηι κτητόρων έκεlvcον. 

20 έγcb δέ σε μόνον δπερ I αύτfi καl αύrδς έποφείλω, μετd τοϋ συνήfJους καί t. ss7v 

11. S 12, f. 336v- 337v. Μ 8, f. 149v · 150. 
6 et 19 κτιτόρων codd. 11 :προνούστερος : προυνέστερος codd.; cf. Soρh., Aj. 

1.19. 12 αύτφ : αύιών Μ 14 αiJιfj τε τ(p Μ 15 προμηfJείας: προfJvμίας 1-Ι 

20 αύr:ή Μ προσ. κ. συν. Μ, et S primunι, sed suρrascriptis β' et α' debitus 
ordo signa tur. 

11. 8 2 Cor. ΧΙ 2; 3 Reg. ΧΙΧ 10; Psalm. 68,ιο. 

ΕΠΕΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Σ;Πι:ΙΥΔΩΝ 'Έοοι; K'i'' ιι 
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' ' {}' ~ ' , ~, "' ' προσηκο1ιτος γραφων ·αρρους, υπομιμ1•ηακω. και σοι πι.ειστην οrι γι•ωαο-

ά '"{}δ ' , ' ' - ' δ ' " ' μαι χ ριν, ευ ισ ι, ικαιως εκπ ... ηρουμενου του τοιουτου ικαιοv.- ερρωσο 

μοι, καl κατd τόν.διπλοVν l.iν1Jρωπον έρρωσο, όσιώτατε πάτερ. 

12 
Τώι Γαστρέαι 

GASTRE;AE PICTORI 

Scripta in Peloponneso 

Dornιitionem Beatae Mariae Virginis a Gastrea potius quanι ab alio 
pictori sibi depingi desiderat Enιmanuel :Rau1, quod euιn viderit, viginti sex 
annis ante, superiore Tabia, sumnιa similitudine exprimentem praeclarum 

exemplar ibi servatum. 

Εί σοφόν τι χρήμα ζωγράφων χεf ρ, καl δει·νη μιμήσασfJαι την άλή- (f. 326v) 

{}ειαν, τfjς τfjς σijς σοφίας χρι}ζω κάγώ χειρΌς διd την τfjς ύπεράγνου μη-
τρός iοϋ Σωτfjρος Χριστοϋ σεβασμίαν καl παι•έvδοξον κοίμησιν, μεμ1•ημένος 
μάλιστα καl τijς σijς ούκ έλαχίστης περl τοϋτο σπουδfίς, χρό1•οις πρότερον 

5 ούχ ήττον είκοσι πρΟς τοίς έξ, Οτε ταύτην έν άκριβείq. ζητών ές την ανω
τέρω Ταβίαν πολλάκις έωfJεν έφοίτας τοVς άρχετύπους έκμιμούμε1'ος πίνα-
κας. δ&εν καί άξ'ιώ τοϋ ζητουμένου τυχείν παρά σοϋ μετd τοϋ προiσήκοντος. f. ~27 
πέπομφα δέ σοι διαγραφεν όπερ fιμεν πρότερον κεκτημένοι, καl μέλλω πολ-
λήν σοι η}ν χάριν, εlι ί'ο{}ι, γJ•ώσεοfJαι. τd: πλείω δέ σοι φωJ'jj ζώου ό υίδς 

10 ήμών Νικηφόρος άναγγελεί. - έρρωσό μοι τΟ προσφιλέστατόν μοι καί όμμα 
καl πρόσφfJεγμα, γενναιότατε καl σοφώτατε. 

12. S 6, f. 326v- 327. Μ 9, f. 150- 150v, _Edita, Byzantinische Zeitschrift, 7 

( 1898 ) 310. 
5 πρΟς : πρΟ Μ 6 iκμιμούμενος Μ : lκαιμούμενος aut iκαμουμενος S 

12. 6 Ταβlαν: ν. Byz. Zeitscb., 7 ( 189S) 307 · 315. 
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Appendix 

Εχ actis Ioaππis Gerardo, ]Jιιblici r;ota1·ii 

VENEZ[A 1 ARCHIVIO DI STATO, NOTAI DI CANDίA, GIOVANNI GERARDO 

Candidae in Creta, 1355. Vll. 24 

Die uigesinιoquarto coιπn~itter;s con~111itto ego Georgius Gabrielo
pulo de Constaπtinopoli, nunc n~orans Caπdidc, tibi prouido ac discreto 
uiro Nίclιίforo Vlasto, nolario e/ scribe Coroni, 1ιl aιnodo in antea, pro 
me et n~eo noιnine, pleιιa111 uirtιιtenι et poteslalen~ lιabeas conιpaτendi 

5 coram magιtifίco doιnino, domiιιo Andrea MauroceJιo, lιonorabili 

castellaιto Coroιιi et Motlιoni, et alio ubicιιιnque fuerit opus, ad petten
d:unι et accipίendunt totanι peccu11ia11~ et unιιm induιne11tun1, q1ιe iussu 
ipsius do1ni11i castella11i fuerunt ablata Diιnitrio Cltydo?ιi 11epoti meo, 
qιιi de donιu ιηeα, ίn qιια ιιιοrαbαtιιr 111ecu11ι Candίde, nιodo indcbito 

10 et inonesto accepit nιihi dιιcatos auΓi Venetos guadraginta qιιi1ιque et 
recessit occιιlte Henίtque (JorωHιm, ιιbί parteιn eorunι dissipauit et resi
duuιn eorum ob relalionenι {acta1n dicto domίno castelano fιιit acce
ptιι?n sibi et deposituιn in ca1n era. de quibus quidenι dιιcatis et dictuι" 
indun1entunt sibi fieri fecit, et si coιιti11geret, placitaιιdum et deffeιι-

15 du01ι iura mea contra quascuιnque personas tam in pettendo quarιι in 
respondω~do, cartan1 qιιoque securitatis et quicquid alius opus {1ιerit 
geπeraliter et speciali/.er circa dictιιm 11egoti1ι111 faciendum et conιplen
dιιm, et si expedierit i1~ anima mea iurare, sictιt egomet presens facere 
possenι et deberenι, pronιittens firn~Hn~ lιabere quicquid iιιde feceris. 

20 Si igitur elc. peιtαm auri libras quinque, coιιtractu fίrmo. - τ{ es)t{ es ). 
Μ. Bogodίo11o. Ge. Habramo. Complere et dare. Sibi dcdi. 

8 Dimilrio Chydoni; non p;•reclaι•us ille saiptor, qui tunc in aula Constan
tinopolitana τάν μεσάζοvχα agebat, sed fortasse Cydonius ille de quo in ep. 6,29. 



ΠΕΡ ΙΓΡ ΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝτΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

/ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡ Α 
// 

;.,<!<:!;r.ομφ ΚΒ' ( 1952) σ. 33 · 59, τiiς έπ\ χείρας Έπετηρ(&ος εδημο· 
σιεύ-θη τΟ πρώτον τΟ Περίγραμμα τούτο' καίτοι -llμην, ύπ€ρ πάντα Ο.λλον, 
προετοιμασμένος περt τών πολλών παραλείψεων τοϋ Περιγράμματός μού, 
εν τούτοις μεγάλως έξεπλάΎην ό 'ίδιος:, δια τΟ πλfι-θος τών προσ-θηκών, Clς 
έσr]μείωσα κατα τΟ σχετικώς βραχύτατον Εκτοτε διαρρεϋσαν χρονικΟν διά~ 
'στ"ημ'α καl δη προσ\iήκας δφειλομένας κατ' έλdχιστον· μόνον ποσοστΌν είς, 
μεταγενεστέρας δημοσιεύσεις, κυρίως δ' ε'tς &.ναδιφήσεις, καl δ1l τυχαίως, 
παλαιοτέρων πηγών' πλiιν δμως τών προσ-θηκών, δι' ών σχεδΟν έδιπλασιά
σ{}η τΟ άρχικοv· Περίγραμμα, προέκυψαν καί τινες διορitώσεις καl συμπλη
ρώσεις τών λημμάτων τοϋ &.ρχικοϋ Περιγράμματος. Αί δi.απιστώ·σεις αύται 
Επιβάλλουν,· νομίζω, τi]ν παροϋσαν δευτέραν εκδυσιν τοϋ Περιγράμματος. 

'Ο προτασσόμενος του &(>χικοίi Περιγράμματος πρόλογος (σ. 33- 38) 
δεν ύπfiρχΕ·λόγΌς ν& Επαναληψθij Ενταύftα" πάντως ή αύτ.ό{}ι τεκμηρίωσις 
{}ι\ επρεπε να συμπληρωΙJΊi δια τiiς εν τii νεωτέρQ σχετικΌ μελέτη μου : Ή 
έλληνιΚΊ) συμβολi] ε!ς τi]ν ερευναν τijς ίστορ(ας τοίi βυζαντ. κα\ μεταβυζ. 
Δικα(ου, εν ΕΕΒΣ ΚΔ', σ. 108-157, &ναγραφομένης βιβλιογραφ(ας.'lδιαι
τέρως πρέπει να σημειώσω τi)ν μεταγενεστέραν μελέτη ν_ τοϋ sl αΌκ. Τ. 
Β ι σ β (ζ η: Το πρόβλημα τijς ίστορ(ας τοίi Μεταβυζαντινού Δικα(ου, εν 
ΕΑΙΕΔ 6/1955, σ. 131-153, έπl τοίi α~τοίi IJέματος, εφ' ofi κα\ δ πρόλο
γος τού Περιγράμματος· δ συγγραφεύς, άφs o{i Εκitέση τας ίδιοτυπίας, άς 
παρουσιάζει τΟ Δ1εταβυζαντιν0ν Δίκαιον, λόγφ των διαφόρων κατακτητΟΟν 
τών Επιδραμόντων Επl τών Επαρχιών τfjς βυζαντινf)ς αυτοκρατορίας:, κατα~ 
λήγει {σ. 153) εϊς τΟ συμπέρασμα, δτι, παρα ταUτα, iΊ συγγραφi] τfjς ίστο~ 
ρίας τfjς περιόδου ταύτης του έλληνικοϋ Δικαίου εlναι δυναηl' άλλs είς τi]ν 
συγγραφi)ν τfjς ίστορίας ταύτης προπαρασκευάζει τΟ Εδαφος καl τΟ _Επl χεί
ρας Περ(γραμμα. 

Acta 

ΑΘΛΓΘ 

ΑΙΔ 

ΑΚΥ 
'Ανάλεκτα 

ΑΟΚΕ 

Β.Ζ. 

ΙΆΚ 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ 

= F. 1\Iik]osiclι κ~ί J. l\fίi11e~, Acta-- et Diρ1omata grreca 
medii revi. 1· 6 (Βιέννη 1860-1889 ). 

='• Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού καl Γλωσσικού Θησαυρο;U 

(περιοδικόν) Ά-&. 1934 έπ. 
=' Αρχείον Ίδιωτικοii Δικαίου (περιοδικόν) 1934 έπ. 
=' Αρχεϊον της Κοινότητος "'Υδρας, τ. 1-16 ( 1921 ~ 1932 ). 
='Α. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, 'Ανάλεκτα "Ιεροσολυμιτικilς 

σταχυολογίας, 1 ~ 5 ( Πετρούπολις, 1891- 1898 ). 
=' Αρχείον τών ΟΙκονομικών καl Κοινωνικών Έπιστημών ( πε· 

ριοδικόν) 1921 έπ. 

= Byzantinische Zeitschrift (περιοδικόν) 1892 έπ. 
=Γενικά 'Αρχεία τoii Κράτους, Εν 'Α-&ήναις. 

Γεδεών. Γράμματα =Έπίσημα γράμματα τουρκικά, αναφερόμενα εl'ς τά εκκλησιά· 
στικά ήμών δίκαια ( Κ/πολις 1910 ). 

Γεδεών, Καν. Δια τ. = Κανονικαl Διατάξεις ( Κ/πολις 1888-1889) 1· 2. 
Γεδεών, Σημείωσις =Βραχεία σημείώσις περl τών ·εκκλησιαστικών ήμών δικαίων 

Delineatio 

ΔΙΕΕΕ 

ΕΑΙΕΔ 

ΕΒΕ 

εδ. 
ΕΕΒΣ 

ΕΕΚΣ 

Έκ. Άλ. 

Ήπ.Χρ. 

Θεοτοκά 

ΙΕΕΕ 

]GR 

Μ 

μ. 

Ν.'Ελλην. 

π. 

ΠΑΚ 

ΠΕΦΣΚ 

π Κ. 

Privileges 

σ. 

( Κ/πολις, 1909 ). 
= Zacharire a Lingenthal, Historire juris grreco- roωani 

delineatio ( He.idelbergre 1839 ). 
=Δελτίον "Ιστορικής καl 'Ε-&νολ.ογικfjς Έταιρείας τfις •Ελλάδος 

(περιοδικόν) 1883 έπ. , 
=Έπετηρίς • Αρχείου· ·rστορίας "Ε~ληνικοϋ Δικαίου Άκαδημίαι; 

'Α{}ηνών ( Ά{}ijναι 1948 έπ. ). 
='Ε&νικiι Βιβλιο&ήκη 'Ελλάδος. 

= έδημοσιεύ-&η. 
=·'Επετηρίς "Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1924 έπ. 

='Επετηρlς "Εταιρείας Κρητικών .Σπουδών, 1938 έπ. 
=Έκκλησιαστικiι Άλή-&εια (περιοδικόν) 1880. έπΌ 
='Ηπειρωτικά Χρονικά (περιοδικόν) 1925 έπ. 

= Μ. Θεοτοκfi, ΝΟμολογία Οίκου μ. Πατριαρχείου ( Κ/πολις 1897 ). 
="Ιστορικη καl Έ-&νολογικη ·Εταιρεία τής Έλλάδος. 

=Ίω. καl Παν. Ζέπων, ]us Grrecoroωanum ( Ά-&ηναι 1931) 
τόμοι 1~8. 

1 

=Μονή. 

=μητροπολίτης. 

=Νέος Έλληνομνήμων (περιοδικόν} 1904 έπ. 
=περιοδικόν. 

=Πρακτικά Άκαδημίας Ά#ηνών, 1926 έπ. 
=Περιοδικόν έλλ. φιλολογικοiί Συλλόγου Κ/πόλεως 1863 έπ. . ' = πατριαρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

= Const. G. Papadopoulos, Les privileges du Patriarchat 
( Ρ aris 1924 ). 

_= σουλτάνος. 
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Σά:&α 

Stέφhanopoli 

Σύντ. 

ΤΑ 

Testa 

χ φ. 

Δημητρίου Σ. ΓκLνη 

=Κ. Σάirα, Μεσαιωνικiι Βιβλιοirήκη, 1-7 ( 1872- 1894 ). 
=Jeanne Ζ. Stι§:plιanopoli, Les iles de l':έgee, leurs priviw 

Jeges ( Athenes 1912 ). 
=Ράλλη. Ποτλη, ΣUνταγμα των .fi-είων καt ίερών Κανόνων 

( Άir. 1852 -1859 ) 1- 6. 
= Τόμος , Αρμενοπούλου, ε:ιτt -τ;fi 600ετηρίδι του ( Θεσσαλονίκη 

1952 ). 
= Testa ( baron de-) Recueil des Traites de la Porte Otto

mane avec les Puissances etrangeres dέφuis 1536, 
'· 1- 11 ( Paris 1836 -1867 ). 

= χειρόγραφος κώδιξ. 

623. SΑχτναμΕς Μωάμε{}, ύπΕρ Μ. Σινά, Εδ. ύπΟ κ. ~Αμάντου, εν π. 
Έλληνικα 9, 105 έπ. 

625 η 626. 'Αχτvαμες Μωάμε{} ϋπερ τών χριστιανών· &μφισβητείται ή 
γνησιότης του· πρβλ. Privileges σ. 39 έπ. 

637. 'Αχτναμες καλίφου Όμαρ ύπερ π. 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου Α', έδ. 
'Ανάλεκτα 3, 216- 218' πρβλ. Privileges σ. 40 έπ. 

1173 ; - 1188 ; « Assises de la Couτt des bou>·geois ". Το γαλλικον κείμενον 
των 'Ασσιζών τών βααιλείων ΊερουσαλΎJμ και Κύπρου, &γνώστου 
συντάκτου. 'Εδ. ύπο V. F a u c h e r ( Reηηes 1841) καί, περιλη
πτίκώτερον, ύπΟ Beugnot, Assises de ]erusalem ou Recueil 
des ouvrages de jurisprudeηce composes peηdaηt le XIIIe siecle 
daηs les royaumes de Jerusalem et de Chypre, τ. ΙΙ ( Paris 1843) 
καί, έκ καλλι τέρου χ φ., VπΟ F. Κ a u s 1 e r, Les livres des Assises 
et des usages dou reaume de Jerusalem 1 (Stuttgart 1839)" 
πρβλ. J. Richard, Le royaume latiη de Jerusalem (Paris 
1953) σ. 318- 332, οστις (σ. 324) φρονεί, οτι αl Άσσίζάι α~ται 
συνετάχ{}ησαν Υσως μεταξυ των ετων 1229 -1244' την μελέτην τοϋ 
Μ. G r a η d c I a u d e, Essai critique sur les livres des Assises 
de Jerusalem ( Paris 1923 ), δεν είδον. 

1205; -1218; 'Ελλ. μετάφρασις των Άσσιζών δια τους &στους ( τοϋ Κατφ
τέρου Συμβουλίου). Μεταφραστης Ciγνωστος. Έδ. ύπο Σ ά {}α, 6, 
1-497, επι τii βάσει δύο χφ. (paris. gr. 1390 φ. 1-210 και suppl. 
gr. 465 φ. 1-244 ). Έξ έτέρου χφ. Μ. Μεγ. Λαύρας ( 'Ά{}ω ), &πο
λεσ{}έντος, εδ. ό Πίναξ περιεχομένων ( κεφ. 297 ), το προοίμιον καl 
τα κεφ. 1- 61 έν Deliηeatio, σ. 138- 190. Πρβλ. 'Α δ. 'Α δ α μ α ν
τ ίο υ, έν ΔΙΕΕΕ 6, 453- 675, Π. Ζ έπο υ εν ΕΕΒΣ 25 ( 1955) 

306-330. 
1260. «Διάταξις Πυπρ!α» τοϋ πάπα 'Αλεξάνδρου Δ', περι δικαιοδοσ(ας 
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τών λατίνων καt όρ{}οδόξων Επισκόπων τfiς Κύπρου, έδ. έν Μ ί g η e, 
Patr. Gr. τ. 140, στ. 1533- 1560 καί, εν i'iλλΌ μεταφράσει κυπρια
κiiς διαλέκτου, εκ τοϋ χφ. paris. gr. 1391 ύπο Σ ά{} α 6 499-, ' ' ' 
513' έν συνεχείι, (σ. 514-585 ), έκ τοϋ !δίου χφ., << έλληνικσ1 ν6μσι 
τijς J(ύπ(!ου », t}τοι ίδιωτικΟν νομικΟν Εγχειρίδιον, συνταχ{}Εν έν 

Κύπρφ, έκ τiiς Έπιτομfiς, τοϋ Προχείρου, τfiς Έκλογijς Νεαρών 

Λέοντος, τfjς ίδιωτικfjς ~Εκλογfjς Ίσαύρων καl τών Παραρτημάτων 

της. Πρβλ. Ζ a c h a r i re, Ό Πρόχ. Νόμος, σ. CXCIV καl Ά χ. 
Κ. Α ι μ ι λ ι α ν ί δ ο υ, εν Τ Α 33 έπ. Πέντε δικονομικα κείμενα 

( ύποδείγματα) επι {}εμάτων ο!κογ. δικαίου, εδ. ύπο τοϋ z a c h a
r i a, εν Gescl1. d. griech. rδm. Rechts (γ' Ιiκδ. σ. 399-406 ), έν 

γερμ. μεταφράσει. 

1299. ΣυνiJήκη Χάνδακας (Κρήτης) εξ Ciρ{}ρων 33, μεταξv 'Ενετών και 

μεγάλου 'Άρχοντος 'Αλεξίου Καλλέργη, δι' ή ς ρυ{}μίζονται σχέσεις 

δημοσίου καl ϊδιωτ. δικαίου, έδ. πληρέστερον ύπΟ Ε. G e r 1 a n d, 
Das Arclliv d. Herzogs v. Candia ( Strassburg 1899) 120 έπ., υπο 
Σ. Ξ αν{} ου δ ίδ ο υ, εν π. 'Α{}ηνd 14, 200 έπ. και ύπο Κω ν στ. 
Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, έν π. Κρητικa Χρονικα 3 ( 1949 ), 262- 292. 
Πρβλ. Σ. Ξ α ν{} ου δ ί δ ο υ, Ή 'Ενετοκρατία εν Κρήτ1J ( Atheη 
1939) 64 έπ. 

1303-1330. « Άσσίζαι τίjς Ρωμαν!ας», συνταχ{}εϊσαι επι τiί βάσει τών 

'Ασσιζών ΊερουσαλΎJμ και Κύπρου, προς χρijσιν τών υπο των Φράγ

κων καταληφθεισών χωρών. Μνημονεύονται Εν Χρονικ(i) Μορέως ώς 

«σ υ ν ή{} ε ι α>> (στ. 1250, 1295, 2095, 7413, 7481, 7519, 7610, 
7670,7876,7905), η «τοϋ τόπου τα συνή{}εια» (στ. 7334, 
7504, 7510, 7568, 7589, 7639, 7923, 8640) η << ό νόμο ς τ ω ν 
ρ ω μ α ίων» (στ. 2095 ). Έδό{}ησαν ύπο τοϋ αi'Jτοκρ. 'Ερρίκου ε!ς 
Γοδοφρείδον τον Α' τον Βιλλαρδουfvον (πρβλ. στ. 2611: <<κι' &παύ
του γιiρ τοϋ εδωκεν έγράφου τα συνή{}εια » ). <Ότι αί ~ Ασσίζαι η σαν 

γραπταί, συνάγεται και ΕΚ των στ. 7567' 7588, 7715: << τοϋ νόμου 
το βιβλίον». Άρχικον κείμενον δεν διεσώ{}η. Μεταγενέστερα ένετικfι 

διασκευη έδ. -6πο Ρ. C a η c i a η i, Barbarorum leges aηtiquae 

τ. ΠΙ ( Βεν. 1785) 493-534, επι τiί βάσει δύο χ φ. Νεωτέρα, &ρί

στη, κρι τικiι εκδοσις, έπl τiί βάσει Ετέρων δέκα χ φ. μετ~ έκτεταμένης 

άναπτ~ξεως, ύπΟ G. R e c ο u r a, Les Assises de Romanie ( Paris 
1930 ). Άγγλικfι μετάφρασις εκ τijς τελευταίας ύπο Ρ e t e r W. 
Τ ο p Ρ i η g, Feudal Iηstitutioηes as revealed in the Assizes 
of Roωaηia ( Philadelpbia 1949) μετ' εκiJέσεως. Πρβλ. τ ο ϋ 

ι δ ίο υ: TIΊe forιnatioη of the Assises of Romaηia, εν π. Byzaη
tioη 17, 304 έπ. ύποστηρίζοντος, οτι α[ Άσσίζαι τijς Ρωμανίας δεν 
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συνετάχ{}ησαν επι τfi βάσει τών Άσσιζών Ίερουσαλi]μ και Κύπρου, 

άλλα τοϋ τοπικοϋ έλλ. δικαίου. ΠερL τοϋ γεωγρ. Ο ρου «Ρωμανία »1 

πρβλ. Κ. Άμα ν τ ο ν, εν π. Έλληνικα 6, 231 έπ., Δ. Ζ α κ υ{} η· 
ν ό ν, εν π. Νέα Έστ(α 38 ( 1945) 813-815 και στατιστικi]ν εκ{}ε

σιν τής Πελοποννήσου τών τελών τοϋ ι ζ' αΙώνος ( γαλi.ιστι) εν Le 
Courrier de la Grece, τής 15/27 Ίουν(ου 1830, &ρι{}, 16, σ. 3-4, 
εν.aα Ρωμανία καλείται μία τών τεσσάρων έπαρχιών τοϋ 1\ίορέως. 

1339. Άστυν. διατάξεις κατα τής πολυτελε(ας εν Κρήττι, εδ. fοπο J. J e g e r
lehηe r, εν Β.Ζ. 13 ( 1904) 464 έπ. 

1347. Σύμβασις Γενούης, σχετικi} προς τi]ν Χ(ον, περιέχουσα διάταξιν περι 
τοϋ έφαρμοστέ~υ έν τi] νήσφ δικαίου, έδ. -δπΟ C. Ρ a g a n ο, Delle 
imprese e del domiηio dei Geηovesi ηella Grecia ( Geηova 1843) 
275 έπ. 

1371. Διάταγμα (9 Άπριλ(ου) βασιλέως τών Άνδηγαυών Φιλ(ππου περι 

προνομ(ων τοϋ έλλ. κλήρου εν Κερκύρg, εδ. fοπο Σ π. Π α π α γ ε ω ρ

γ (ο υ, Ίστ. τής 'Εκκλησ(ας τής Κερκύρας (Κέρκυρα 1920) σ. 89. 
1386. Δουκικον χρυσόβουλλον τijς 18 'Ιουν(ου, δι' οΏ εlσήχ{}ησαν εν Κερ

κύρg τα Statuti Veηeti « ... bonas cωιsuetudines duas antiqtιitus 
habuerunt curπ omni eoru11r arbitrio et uoluntale ... in fαcto 
dohar·ίarurn et aliis "· πρβλ. Ά ν δ ρ. Μ. Ί δ ρ ω μ έ ν ο υ, Περι τijς 
έν (Επτανήσφ άφομοιώσεως πρΟς το.Uς νόμους τοϋ έλλ. βασιλείου 

(Κερκ. 1879) 9. 
1388; Χρονικόν τοϋ Μορέως, Άπi:ι νομικής &πόψεως ενδιαφέρον δια τaς 

συχνάκις &ναφερομένας 'Ασσ(ζας (βλ. ετος 1303 ). 'Ενδιαφέρουσα 

δικονομικώς εν τψ Χρονικψ ή περιγραφη τής δ(κης τής Μαργαρ(τας 

τοϋ Neuilly (στ. 7417 -7619). Πλi}ν τijς παλαιοτέρας εκδόσεως του 
Χρονικου ύπο Ι. Α. Β u c h ο η ( 1825- 1840) και τijς- &ρ(στης
του J ο h η S c h m ί t t ( 1904 ) fοπάρχει και ή προχειροτέρα πρόσφα
τος του Πέτρο υ Κ α λ ο ν ά ρ ο υ ( 1940 ). Περι τοϋ Χρονικου &πο 
νομικfίς &πόψεως, βλ. Π. Ζ έπο ν, εν ΕΕΒΣ 18, 202 έπ. 

1430. cΟρισμΟς Σινι:Χν πασά, περl παραδόσεως Ίωαννίνων, έδ. Επανειλημ

μένως, τελευτα(ως fοπο Κ. 'Αμάν τ ο υ, εν Ή π. Χρ. 5, 208 έπ. . 
1453. Κατa τον Φ ρ α ν τ ζ ij ν (ΠΙ, 11) εtπεν ό σ. Μεχμi;τ Β' προς τον 

πΚ. Γεννάδιον τΟν Σχολάριον : « πατριάρχευε ... Εχων πάντα τα σα 

προνόμια, ΟJς και οί πρΟ σοϋ πατριάρχαι είχον ». Πρβλ. Πολιτ. ~Ιστο~ 
ρ(αν ( Βοηη) σ. 27. 

Προνόμια τοϋ αύτοϋ ύπΕρ τών Γενουατών έν Γαλατg Κ/πόλεως, έδ. έν 

Acta 3, 287. 
1454-1456. Άπόκρισις πΚ ΓενναΜου, περl &ποκαρέντος μοναχου aνευ 

συναινέσεως τijς γυναικός, εδ. fοπο Μ. Γεδεών, εν 'Εκ. Άλ. 3, 172. 
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1458. Όρισμος σ. Μεχμi;τ Β' fοπερ π. Ίερουσαλfιμ 'Α{}ανασ(ου Γ', .εδ. εν 
'Ανάλεκτα 3, 218-219. 

1476- 1482. Έπι πΚ Μαξ(μου Γ' τρείς κανονικαι διατάξεις, εξ &ν: Παραί· 
νεσις πρΟς τοiις κριτclς και Γράμμα συνοδικόν, ίνα κρίνωνται οί 
γάμοι παρδ: τών Επισκόπων .. Πρβλ. ΓΕδεών, Πατριαρχ. Πίνακες, 
486 και Γ. Ζ α β (ρ α, Νέα 'Ελλάς, 92. 

148-1. « !JΑκολουfJία τvπω{)είσα ύπ!J αύτfjς τijς ... .Συνόδου, είς τοVς έκ λατι~ 
νικfjς α'ίρέσεως έπιστρέφοντ"ας τfϊ όρ{}οδόξφ'τε καί καfJολικfj ~Εκκλη~ 

σίq, ». Έπl πΚ Συμεών. ~Εδ. έν Τόμφ sΑγάπ'ης, τοϋ π. clεροσ. 

Δ ο σ ι -11 έ ο υ ( Ίάσιον 1698) 568 έπ. και εν Συντ. 5, 143 έπ. 
1484; πΚ Συμεmν Α' προς ίερομόναχον Ίώάσαφ, .περι τfjς δικαιοδοσ(ας 

του μ. Λακεδαιμον(ας, εδ. εν 'Ανάλεκτα 1, 4 76. 
1498; «Σύνταγμα κατs άλφάβητον πασών τών ύποfJέσεων τών ίερών και 

{}είων Κανόνων καl τών Νόμων, όποV έποίησεv ό έν:ίερομονάχοις ... 

κvρ Ματ{}αίος [Βλαστάρης] fl.ξηγή/Jη δέ α!Jτδ πεζljν φράσ.ν 
ό τιμιώτατος καl εύσεβfις άρχων Κ ο υ ν ά λ 'rJ ς Κ ρ ι τ ό π ό υ λ ο ς. 
Εύσεβης {}εολογία όπού πρέπει νd πιστεύn πάς χριστιανδς όρfJόδο

ξος ϋ.νfJρωπος » .'. Μετάφρασις είς άπλilν γλώσσαν του Συντάγματος 
του Β λ α σ τ ά ρ η. Εί!ρηται εν χφ. paris. gr. 1376, φ; 1-822 
(Α- Π), Μ. Μεγ. Λαύρας ( 'Ά{}ω) 1416 τοϋ ι η' α!. (επ(σης Α- Π), 
καl Μητρ. Άργυροκάστρου 7 (Α.- Ω)' πρβλ. Ν. Β έ η ν, εν Έπ. Μεσ. 
'Αρχείου 4, 129-209, του Ι'1' αΙώνος. Ύπο τον αuτον δμως τίτλον 
εϋρ'r)ται νομοκάνων συντε{}ειμένος έκ τοϋ Συντάγματος τοϋ Β λ α

στά(?η και τfjς Έξαβ(βλου τοϋ Άρμενοπούλου εν χφ. ΕΒΕ 
1402 ( κεφ. 224 ), 1426 ( κεφ 174) και 2302, Μ. Βλατέων 84 ( κεφ. 
203 ), Μ. Κωνσταμον(του 17 ( κεφ. 194 ), Μ. Έσφιγμένου 267 ( κεφ. 
190 ), Κεντρ .. Σεμιναρ(ου Βουκουρεστ(ου ( κεφ. 196 ). 'Απόσπασμα εκ 
νομοκάνονας ·του δευτέρου τούτου τύπου (πι-θ-ανώτατα έκ του ΕΒΕ 

1402) εδ. fοπο Λ. Σ γ ο ύ τ α, εν π. Θέμις 7 ( 1856) 246 έπ. Δια τα 
χφ. paris. gr. 1377 φ. 1-408, Βιέννης Suppl. 46, Μ. Μεγ. Λαύ· 
ρας ( 'Άiiω) 1858, Μ. ΒατοπεΜου 542, Μ. Διονυσ(ου 374, Μαρ
κιανijς app. ΠΙ 8, Ίστ. 'Αρχε(ου Σπάρτης 10, (π. ~Α{}ηνά 56, 32 ), 
άγνοώ έαν περιέχουν τΟν α; η τΟν β; τύπον. Πίνακα τών περιεχομέ

νων του β' τύπου, εκ χ φ. Μ. Βλατέων 84, εδ. δ -Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς 

Ε u σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, εν π. Γρηγόριος δ Παλαμάς 3, 138 έπ. Πρβλ. 
Δ. Γκ(νη, εν ΤΑ 174 σημ. 4. 

1502. 14 Δεκ. Συν{}ήκη εiρήνης μεταξv Τουρκ(ας και Βενετ(ας, εδ. εν Acta 
3, 344. 

1517. Όρισμος σ. Σελfιμ Α' fοπερ π .. Ίερουσαλi}μ Δωρο{}έου, εδ. εν 'Ανά
λεκτα 3, 219- 222. 
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1520;-1545; 'Επ\ πΚ'Ιερεμ[ου, ό Μανουi)λ 'Ξαν{\ινός, ίεροδιάκο· 
νος κα\ μέγας χαρτοφύλαξ τijς Μ. Έκκλησίας, συνέ{}εσεν « "Εκ{}εσιν 
περl κεκωλυμέvων κal άκωλύτων γάμων». Έδ., κατα παράφρασιν 
επ\ το &πλούστερον, το 1564 εν τii) βιβλ[φ: Περι τ&ν τijς συγγενείας 
βα{}μ&ν ... (βλ. ~τος 1564 ). Άνετυπώ{}η εν τii εκδόσει 1569 κα\ 
1588. 'Επ[σης εν Είρμολογ[φ τοϋ 1553 .. Συμπεριελήφ{}η δΕ η "Εκ{}ε
σις και εν τii) Νομοκανόνι τοϋ Μαλαξοϋ τοϋ 1561 (κεφ. ΤΖ'), 
&νεδημοσιεύ{}η δ~ Εκεί{}εν ύπΟ Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, (Ο νομοκά
νων τοϋ Μ. Μαλαξοϋ (Ά{}. 1916) 83-88. Περ\ τοϋ Ξαν{\ι
νοϋ, πρβλ. Ξ. Σ ιδερ[δην, έν ΠΕΦΣΚ 30, 190 έπ. Πρβλ. Γ ε-
δ ε ώ ν, έν Έκ. Άλ. 5, 36 έπ. : 

1521. Βοϋλλα πάπα .Λέοντος Ι' ρυ{\μ[ζουσα ζητήματα μεταξiJ δρ{}οδόξων 
κα\ λατ[νων, έδ. εν τii) έν ~τει 1762 μνημονευομένφ βιβλίφ. 

1523. • Αχτναμ8ς σ. Σουλiίμαν ύπ8ρ τijς νήσου Σύμης, &πολεσ{\είς" πρβλ. 
Stephanopoli, σ. 34. 

1526. 'Ορισμος σ. Κανονij. Σουλiίμαν ύπ8ρ π. Ίερουσαλi}μ Γερμανοϋ, έδ. 
εν • Ανάλεκτα 3, 222 • 225. 

1533. « Πατfιρ καΙ υίΟς πνευματικός i!συγχωρέ{}η rνα λάβωσι δύο &δελφάς, 
παρά τοϋ νομοδιδασκάλου ~ Εκλεσί (,·) τijς Μ. 'Εκκλησίας έν τ<f> ζμαΊ 
έτει, διd συζητήσεως τοϋ υίοϋ οίκονόμου Καφά καί Φούλης » (Εν 
Βακτ. 'Αρχιερέων, στοιχ. Β, κεφ. νδ' ( χφ. Μετ. Παν. Τάφου 30, 

φ. 114r). 
1539. Φιρμάνιον Σουλiίμαν Β' δια την 'Άνδρον, έδ. ύπο Δ. Πασχάλη, 

Ή 'Άνδρος 2 ( Ά{}. 1927) 109 έπ. 
1554. Συνοδ. άπόφασις .Επl πΚ Διονυσίου, περl διαζυγίου,,Εδ. ύπΟ Γεδεών, 

Καν. Δίατ. 2, 379. Εvρηται εν Βακτηρ[i! Άρχιερέων ( 1645) Χ 70 
κα\ έν παραφράσει νομοκάνονος Μαλαξοϋ ( κεφ. ΡΠΔ' )" πρβλ. Ζ a· 
c h a r i a Geschichte 80, ση μ. 193" έπ[σης εν χφ. Νομοκάνονι τοϋ 
1805 (χ~. 7 Γενναδε[ου Βιβλιο{\ήκης, κεφ. ΥΠ'ϊ" ). 

-1560. Δύο συνοδ. &ποφάσεις, Επl πΚ ~Ιωάσαφ, περl κωλυμάτων _γάμου και 
περl τρίτου γάμου, έδ. ύπΟ τοϋ Βελεγράδων ~Αν-&ίμου, έν ~Εκ. 
'Αλ. 4, 527 έπ. και ύπο Γεδεών, Καν. Διατ. 1, 31 και 2, 70. Μlα 
τούτων μνημονεύεται εν παραλλαγίί νομοκάνονας Μαλαξοu ( κεφ. 
ΡΝΒ' 2) έν π. Θέμις 7 ( 1856) 190, οπου ομως &ναγράφεται, κατα 
λά{}ος, χρονία 1660. Πρβλ. Ζ a c ha r i a, Gesclιichte 46, 'Ά ν{} ι· 
μ ον Ιiν{}' &ν. 527 και Κ. Δυοβουνιώτην, ~ν{}' &ν. 67. 

1561. Νομ;κάνων Μ α ν ο υ η λ Μ α λ α ξ ο ϋ, έκ κεφ. 580. 'Ο πρόλογος 
( « ~Επειδrι έv τοίς ίεροίς ... » ), ό πίναξ περιεχομένων, &ς καί τινα 

κεφάλαια, έδ. ύπο Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, ~ν{}' &ν. 19, 28 ·54, 60 • 
61 και 71· 88. Χφ.: α) Πέτρου Άγγελετοπούλου, εν Ά{}ήναις, τέως 

I . I 
' 

I 

1562. 

1564. 

1567. 

1569. 

1573; 
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Κολυβιi 8" περιγραφη έν Ν. Έλλ. 11, 474 και Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ

τ ο υ, ~ν{}' &ν., σ. 15 επ., β) Μ. Ίβήρων 287 και γ) Άκαδημ[ας 

Ρουμανίας 278 ( 209 ). 
Νομοκάνων Μ α ν ο υ η λ Μ α λ α ξ ο ϋ « εlς κοινlιν φράσιν ». Π ρόλο· 

γος: «Θησαυρός κεκρυμμένος ... ». ΤΟ πρωτότυπον τfjς παραφρά

σεως, γενομένης ύπΟ αiJτοϋ τοϋ Μ α λ α ξ ο ϋ, δεν έσώitη. Πολλαl 

παραλλαγαι ε!ς έκατοντάδας χφ. Κατάλογος 300 χφ. εδ. ύπο Δ. 

Γ κ ί ν η, έν π. CΕλληνικά, 8, 29 επ. ~Αποσπάσματα τοιαύτης παραλ
λαγijς έδ. έν π. Θέμις 7, 165 έπ. έξ έrέρου δΕ χ φ. ύπο Δ. Γ κ [ν 1], 

Εν ΕΕΒΣ 19, 221 έπ. και fτερα ύπο Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Νο

μοκ. Μελέται Α' 167 έπ. και ϊιπο Μ. Γεδεών, εν Έκ. Άλ. 19, 
192 επ. 229 επ. και 261 έπ. Αί παραλλαγαι αiJται τροποποιοϋν το 

Δίκαιον τijς &ρχικijς μορφijς (βλ. ~τος 1561) έπι τij βάσει τών ε{}[. 
μων. Πρβλ. Δ. Γ κ ί ν 11 ν, εν ΠΑΚ 13, 395 έπ. Ό πρόλογος έδ. ύπο 
Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, f:νtt• &ν. 20 έπ: Πίνακα ,περιεχομένων, έκ 

χφ. έκ κεφ. 273, εδ. ό Ζ a c h a r i a, έν Memoires de !Άcademie 
imperiale des sciences de St. Petersbourg, VIIIe σειρά, τόμος 28, 
&ρ. 7 ( 1881) σ. 7 έπ., έπ[σης ό Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ η ς, έξ έτέρου χ φ. έκ 

397 κεφ., εν ΠΕΦΣΚ 30, 196 έπ. Έπίσης ό Έ μ μ. Κ α ρ π ά

{} ι ο ς, εξ έτέρου χφ. εκ 285 κεφ. έν π. Έκκλησία 17 ( 1939) 27 · 
29, 53. 54, 60. 61, 77. 78, 85. 86, 93. 94, 106-107. 
Περl τών τής συγγενείας βαθμών συνοπτικfι συλλογfι έκ διαφόρων 

συντε{}εϊσα παρd Ζ α χ α ρ ίο υ ίερέως Σ κ ο ρ δ υ λ ίο υ Κ ρητός τοϋ 

lπονομαζομένου Μ α ρ α φ α ρ α καl lπιτρόπου τοϋ τής Κfπόλεως 

οlκ. πατριάρχου κυρlου Ίωάσαφ ... Ένετlα 1564. Άνετυπώ{}η έκ 
νέου αϋτό{}ι, το 1569 καt το 1588. Πρβλ. ~τος 1520. Δια μακρών 
πραγματεύεται περl α1Jτοϋ δ Π α υ λ ώ φ, Περl τοϋ κεφ. 50 τ-ης 

Κορμτσά'ία Κν[γκα (Μόσχα 1887, ρωσσιστ[ ). 
Άχτναμ8ς ύπ8ρ Χ[ου τοϋ σ. Σελi)μ Β', εδ. ύπο Φ. Ά ρ γ έ ν τ η, Chios 
vincta or tl1e occupation of Chios by tl1e Turks ( 1566) and 
their administration of tlιe island ( 1566. 1912) Cambridge 1941, 
σ. 208 έπ. 
Δουκικον Διάταγμα Βενετ[ας ( 17 Ίουνίου) περι μη ύπαγωγijς τών 

Όρ{}οδόξων Κερκύρας ε!ς το δικαστήριον τijς Ίεριiς Έξετάσεως, έδ. 

ύπο Σ π. Π α π αγε ω ρ γ [ου, ~ν{}' &ν. (~τος 1371) 95 έπ. 
<~ Νόμιμοv έκλελεγμέvον έκ διαφόρων βιβλίων και άπό την fJείαν 

καl ίερdν Γραφι]ν, συντε{Ην παρd τοϋ λογιωτάτου κυρίου Ί ωά ν

ν ο υ ίερέως Τ ρ ο υ λ ι ν ο ϋ τοϋ Κρητός καί πνευματικοϋ πατρδς 

ήμών ». Έν χφ. Μαρκιανijς Βενετίας, app. ΠΙ 9. Έφ' δσον ό 

Τ ρ ο υ λινό ς, κατ α τrιν Delineatio 93, μνημονεύει το J us Orien· 

~· ,:, 

'ff .ι··· 
.ι .. ,....._ _____________________ ,j· .... --------------------
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tale τοϋ .Bonefidius 1 δΕν είναι δυνατΟν ν& συνετάχ-ttη τΟ Νόμιμον 

τούτο προ του 1573. 
1574. Προκήρυξις του μπαtλου Κερκύρας Φραγκίσκου Gritti περ\ &παλ

λαγfjς &πο &γγαρειών τών χωρικών τfjς νήσου. Έδ. ~πο Ι. Ρ ω

μ α ν ο υ, Γρατιανος Ζώρζης αύ11έντης Λευκάδος (Κερκ. 1870) 
319 ΕΠ. 

1575. Πρωτονοταρίου Θεοδοσίου Ζυγομαλά «Βασιλικών νόμων 
έπιτομη τοϋ σοφωτάτου, άνDυπάτου, τοϋ μεγάλου κριτοϋ τijς 'Άνα

τολijς, τοϋ 'Α τ τ α λ ε ι ώ τ ο υ .... ">> ~Εν δυσL χ φ. Γυμνασίου Θεσσαλο· 

νίκης του ιζ' αϊ. κα\ μητροπόλεως Τραπεζούντας του 1605. "Εν τών 
χφ. τούτων νυν έν ΕΒΕ 2140 ( suppl. 140 ). Τούτο η:εριέχει ( φ. 
1 - 165) &κέφαλον σύνταγμα κατ' &λφάβητον, &'νευ προσιμίου κα\ 
Επικεφαλίδας· ύ.ρχ. « άκίνητρν έκκλησιαστικδν πράγμα δεν άποξενώ

νεται μόνον αν εlναι άπρόσοδον νά μfιν έχυ μανένα διάφορον ... », 

Έν τέλει ( φ. 165): << έγράφη διd χειρός Θεοδοσ!ου πρωτονοταρ!ου 
Ζυγομαλίi καΙ εlς το σαφiς ήλ1Jεν 6;ς δυνατόν ».c Πρβλ. Deliηeatio 
93, άρι11. 5, Zacharia:, Aηecdota σ. ΧΧΙ σημ. 

Τοϋ αύτοϋ Θ ε ο δ ο σ ίο υ Ζ υ γ ο μ α λ α 'Επιτομη Εν μεταφράσει τfiς 

'Εξαβίβλου του 'Αρμενοπούλου. Πρβλ. Ζ a c h a r i a e, Deliηeatio 
σ. 93 άρι11. 6, τού Ιδίου, Aηecdota σ. ΧΧΙσημ., τοϋ Ιδίου, 
Geschiclιte σ. 47.ΠεριΖυγομαλάπρβλ. Κ. Δυοβουνιώτην, έν 
π. Θεολογ(g 1, 21 καl Ε. L e g r a η d, Ν otice biographiqu~ csur 
Jean et Theodose Zygomalas ( Paris 1889 ). 

157 6. Νομοκάνονον κατd. στοιχείον Σ υ μ ε ω ν ο ς ίερομονάχου του Σχο· 

λαρίου. Χφ. έν Μ. Φιλο11έου ( 'Ά11ω )' δεν ~πάρχει έν Καταλόγφ 

Λάμπρο υ. Πρβλc De!iηeatio 93. 
Πατριαρχικαι άποφάσεις Ίερεμίου, έν χφ. Gotha 386. 'Αποσπάσματα 

έδ. ύπο Ζ a c h a r i a, έν Memoires de Ι' Acad. des Scieηces de St. 
Petersbourg, VIII σειρά, τόμ. 28, άρι11. 7 ( 1881 ). 

1578. Άχτναμ€ς σ. ΣελiJμ Β' περ\ Χίου, έδ. ~πο J. Β. D ο η a d ο, Viaggi 
a Costantinopoii ( Ven. 1688 ), μέρος Δ', σ. 51 έπ. Ιταλιστί, &νεδ. 
ύπΟ Κ. ~Αμάν του, έν π. "Ελληνικό 9, 129έπ., ύπΟ Γ. Ζολώτα, 
Ίστ. τfjς Χίου, Γ' α' 96 έπ. έλληνιστι κα\ ύπο S t e Ρ h a η ο Ρ ο Ι i, 
51 έπ. γαλλιστί. 

1579. Άχτναμeς "· Μουρaτ Γ' ~π/;ρ τών Κυκλάδων νήσων, έδ. έν γαλλ. μετα
φράσει ύπο Κ. Η ο p f, Veηetobyzaηtiηische Aηaiekten ( 1859) 
156 καl ύπΟ Κ. ~Αμάντου, Εν-&~ άν. 132 έπ. ~Εν παλαιοτέρg έλλ. 
μεταφράσει έδ. ύπΟ Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, Γράμματα τών τελευταίων 
Δουκών τοϋ ΑΙγαίου πελάγους ( Έρμ. 1924) 101 κα\ ~πο Δ. Π α
σχάλη, εν π. Άνδριακα Χρονικα 1, 130. 
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1580, Διάταξις πΚ Μητροφάνους περ\ κωλυμάτων γάμου, Εδ. ύπο Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 380. 

1581. ( 12 'Απριλίου) Ψήφισμα ένετ. Συγκλήτου περι μικτών γάμων έν ταίς 
κτήσεσι τfjς ~ Ανατολf1ς. 

1583. Συνοδικον σημε(ωμα πΚ Ίερεμίου Β' περι κωλυμάτων γάμου ενεκα 
πνευματικfjς συγγενείας, έν ~Α λ. Σ π α ν ο ϋ, ~Εγχ. περi συνοικεσίων, 

εν εκδόσει Έξαβίβλου ( 1744) 559. 
1588. Συνοδικi} πρίiξις έπι πΚ Ίερεμίου Β' περl του πατριάρχου Μοσχο

βίας, έδ. έν Σύντ. 5, 149 έπ. Πρβλ. ΕΕΒΣ 9, 213 έπ. 
1593. Δώδεκα συνοδικαl &ποφάσεις, έν paris. gr. 1323 φ. 384- 387 και 16 

Μ. ,Μεγ. Λαύρας ( 'Ά11ω ). 'Ίσως μία έκ τούτων έν ΕΒΕ, χφ. 2865 
φ. 58. 

( 30 Ίουλίου) Ψi]ψισμα ένετ. Συγκ),,]του περι μικτών γάμων έν άνατ. 
κτήσεσιV :cΕνετίας. 

1599. ( 9 Αύγούστου) όμοίως σχετικον Ψήφισμα. 
1604. Βεράτιον ύπeρ μ. Λαρίσσης Λεοντίου, έδ. ύπο Γεδεών, Γράμματα 

89 έπ. καl Σημε(ωσις σ. 62 έπ. 
1608. Φιρμάνιον σ. Μεχμ/;τ ί·πeρ μ. Τυρνόβου Γαβριήλ, έδ. ύπο Ί ω. 

Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ίστ. 'Αρχεία Μακεδον(ας. Γ'' Αρχείόν Μ. Βλατ
τάδων (Θεσσαλονίκη 1955) σ. 24 έπ. 

Άχτναμ€ς ~π/;ρ τfjς Χίου, μνημονεύεται ύπο J. S te p h a n ο p ο Ι i, 13 
σημ. 2. 

1611. Σημείωμα πΚ Νεοφύτου περl διαφόρων γαμικών κεφαλαίων, έδ. έν 
Σύντ.5, 156έπ. καιί•πο.Ά11. Κομνηνοϋ-Ύψηλάντου, τα 
μετα τiιν &λωσιν, 124 έπ. 

Συνοδικiι &πόφασις π. "Ιεροσ. Θεοφάνους Δ' περi τών έκ πνευματικfjς 

συγγενείας γαμικών κωλυμάτων, έδ. ύπΟ Α. Σ π α ν ο ϋ, έν μεταφρ. 
Έξαβίβλου ( 1744) 551. 

1620. Άχτναμ8ς σ. Ίμβραi}μ ~πΕρ τών Κυκλάδων, Εδ. ~πο Γ ε δ ε ώ ν, 
Γράμματα 103 κα\ έκ παλαιάς μεταφράσεως ύπο Δ η μ. Π α σ χ ά λ η, 
Ή 'Άνδρος 2, 262 έπ. 

1621. ΆχτναμΕς ύπ/;ρ τi'jς Νάξου' έδ. ύπο Π. Ζ ε ρλέ ν τ ο υ, Γράμματα τών 
τελευτα(ων Φράγκων δουκών ( Έρμ. 1924) 121 έπ. 

1631. Χάτι- σερlφ σ. Μουρaτ διa τοvς 'Αγίους Τόπους, έδ. έν 'Ανάλεκτα 
4, 405. 

1632. Συνοδικον έπιβεβαιωτήριον γράμμα πΚ Κυρίλλου. προς τον Κλfjρον 
ΖακύνSου καl Κεφαλληνίας, περt δικαιοδοσίας dρχιεπισκόπου .Νικο
δήμου και πρωτοπαπίi Ζακύν11ου, έδ. Εν Acta 5, 74 ΕΠ• 

1637. Όρισμος σ. Μουριiτ Δ' ~πeρ π. Ίερουσαλi}μ Θεοφάνους, εδ. έν 'Ανά
λεκτα 3, 225 - 226. 
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644 φ ' l\,1'" ' _Q Δ• e ' ... " Σ 'δ ' ο 1 . ιρμανιον σ. 1ηωαμευ υπερ των ανατ. πορα ων νησων, μνημ '" 
νεύεται ύπο S t e p 11 a η ο p ο 1 i, 34 καl 89 .. 

ι645. Βακτηρία ~Αρχιερέων, « ... σv)!τέτακται διd χειρδς ... $1 α κ ώ β ο υ 
ίερομονάχου καί άρχιμανδρίτου καί έπιτρόπου ~Ιωαννίνων ... ». 
'Ανέκδοτος, εϋρηται έν χφ. Μετ. Παν. Τάφου Κ/πόλεως 30, 57 και 
177, Μ. Σινά 1122, Μ. Σουμελά 6, Μ. Δοχειαρ(ου 286, Θ. Σχολiiς 
Χάλκης 78, Μ. Μ. Σπηλα(ου 157, Μ. Λαύρας (Καλαβρύτων) 3, 
ΙΕΕΕ 301, Μ. Εi'Jαγγελιστρ(ας ΣκιάiJου 6, Άκαδ. Βουκουρεστ(ου 
300, .649, 800, Μ. Φανερωμένης Κύπρου. Έδάφιά τινα έδ. ύπο 
Δ. Γ κ (ν η, έν ΕΕΒΣ 19, 218 επ. Πρβλ. Ζ a c h a r ί a, έν Archiv 
f. mitte1·ηeugr. P1Ίi1o1ogie τοϋ Deffner 1, 200 επ., Η. GeJzer, 
έν Abh. d. phiJos. · phi1o1. CJasse d. kg]. Bayer. Academie d. 
Wissenschaften21, 618 επ. Γεδεών, έν Έκ. Άλ. 8, 42 .έπ. καt 
Ν. Β έ η ν, έν ΤΑ 396γ έπ. Το έν Μ. Σινά χφ. 1112 δεν συμπερι
λαμβάνεται μεταξv τών μικροφωτογραφηiJέντων χφ. δια τi]ν Βι
βλιο{]ήκην τοϋ Κογκρέσσου ( 1949- 1950 ). Πρβλ. Ι!τη 1703 καl 
1742. 

1646. 'ΑχτναμΕς σ. 'Ιμπραήμ, ύπΕρ τών κατο(κων τών Κυκλάδων, έδ. {•πο 
Π. 'Α ρ γ υ ρ οπού λ ο υ, Δημοτ. Δισ(κησις έν 'Ελλάδι ( 1859) 45-
50 καl Γεδεών, Γράμματα 101 έπ. 

-Φιρμάνιον ύπΕρ μ. Βεροίας ~Ιωαννικίου καl Ίωάσαφ, μνημονεύεται 
ύπο 'Ι ω. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ίστ. Άρχε ίον Βερο(ας ( Θεσσαλον(κη 

1942) 13. 
1647. Άχτναμ€ς ύπΕρ Χ(ου, έδ. ύπο Stephaηopoli, 17Ο.επ. 
1649. Ταρ(φα, τi'jς 26 Όκτωβρ(ου, τοϋ Κοινοϋ ti'jς Μυκόνου ( ποιν. διατά

ξεις) έδ. ύπο Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, Περι συστάσεως του Κοινοϋ τών 
Μυκον(ων ( Έρμ. 1924) 19 έπ. 

1650. Φιρμάνιον σ. Όσμuν Γ' ύπΕρ τών άνατ. Σποράδων νήσων, μνημο
νεύεται ύπο S t e p h a η ο Ρ ο li, 34. 

1652. Φιρμάνιον σ. ΜωάμεiJ Δ' ύπΕρ τών ϊδ(ων νήσων, έδ. ύπο S tepha· 
η ο p ο 1 i, 162 έπ. 

1653. Φιρμάνιον ύπΕQ χριστ. κοινότητος Κασαμπα, έδ. ύπο Κ υ ρ (λ λ ο υ 
Ζ α χ οπού λ ο υ, Ίστ. σεΗδες καl σημειώσεις περl Κασαμπα ( 'AiJ. 
1934) 9' άνεδ. ύπο Κ. 'Αμάν τ ο υ, έν ΠΑΚ 10, 48. 

1659. Φιρμάνιοv ύπΕρ Μετσόβου, μνημονεύεται ύπο Β. Κ. Σκαφιδα, έν 
π. Ήπειρ. Έστ(α 1 ( 1952) 657. 

1662. Βεράτιον ϋπΕρ πΚ Διονυσ(ου Γ' τοϋ Βαρδαλi'j, έδ. ύπο Γ ε δ ε ώ ν, 
Γράμματα, 9 έπ. 

( 24 'Ιουν(ου) Ψήφισμα ένετ. Συγκλήτου περl μικτ.ών γάμων . έν άνα
τολ. κτήσεσιν eΕνετίας. 
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1663. Διάταξις πΚ Διονυσ(ου Γ' περl τετάρτου γάμου χήρας, εδ. ύπο Γ ε
δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 55. 

Τόμος τών τεσσάρων πατριαρχών, έδ. ύπο Γεδεών, ί'νiJ' άν. Α' 341. 
1667. Τοϋ π. "Ιεροσ. Σωφρονίου, .Επικύρωσις παλαιοτέρων &ποφάσεων περl 

περιορισμοϋ τής προγαμ. δωρεάς εϊς 50 γρόσια κατ' άνώτατον Οριον-, 
έδ. έν ~Ανάλεκτα 2, 280 έπ. 

1671. Ίερομονάχου Θ ε ο κλή τ ο υ Νομοκρ(της, περιέχων άποσπάσματα έν 
μεταφράσει τi'jς Έξαβίβλου, έν paris. gr. 1363Α φ. 1-204. Πρβλ. 
Η e ί m b a c h, 'Εξάβιβλος σ. ΙΧ και S t. Β e r e c h e t, έν Studi 
bizaηtiηi e ηeoe11eηici 5 ( 1939) 586 έπ., Ι. Mortreui1 3, 371 σημ. 
b. De1iηeatio 93. 

Μ. Γεδεών, Πατρ. Πίνακες, σ. 595: « είκάζω Οτι κατd τfιν πατριαρ
χία ν ταύτη ν .ό Παρ{}ένιος [Δ', τ ψ 1671] έπέτυχε τijς έκδόσεως 

διαταγής, δι' 1}ς ή _.τουρκικη κυβέρνησις έκώλυσε τοVς τότε συνη{}ε. 

στάτους γάμους δ{}ωμανών μετ' δρ{}οδ6ξων lλληνiδφν ». Πρβλ. Ρ. 

Ricaut, Histoire. de 1'etat preseηt de 1'Eg1ise grecque (Mid
de1bourg 1692) 314 έπ., Hammer, Gescl1. d. Osm. Reiches 
( Pest 1830 ) 6, 284. 'Αλλά, κατ α τον Σ κ α ρ λ α τ ο ν Δ. τον Β υ" 

ζ ά ν τ ι ο ν, Ή Κωνσταντινούπολις 3 ( Ά11. 1869) 430, ή aπαγό
ρευσις άφεώ(ια είς τσUς μεταξV χριστιανών δι& κεπηνίου γqμους. 

'Άσχετον πρΟς τ' &νωτέρω είναι βεράτιον πΚ Διονυσίου Δ', δημο

σιευ8Εν ύπΟ Γεδεών, Γράμματα 98 8π. 

1678. Διάταξις πΚ Καλλιν(κου, περl μη λύσεως γάμου λόγφ πνευματικfjς 

συγγενε(ας, έδ. ύπο Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 87. 
1683. Διάταξις πΚ 'Ιακώβου, περl τετάρτου γάμου χήρου, έδ .. ύπο Γεδεών, 

Καν. Διατ. Α' 59. 
1687. « Σvναγωγη νόμων έκ διαφόρων νσμ!μων », του π. clεροσ. Δοσι

iJέου, έν χ φ. 336 τfjς έν Μόσχ\! 'Ιεράς Συνόδου· πρβλ. άρχιμ. V I a
d ί m i r, Sist. opisaηie rukopisej moskovskoij Siηodal' noj Bibl. 
(Μόσχα 1894) σ. 489. 

1693. Διάταξις πΚ Καλλιν(κου Β', περl κωλυμάτων γάμου, εδ. 1!πο Γ ε

δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 3Μ. 

1694-1702. Διάταξις ϊδ(ου, περl προικοδοσ(ας, έδ. ύπο Γεδεών, Καν. 

Διατ. Α' 70. 
1695. Γραπτu Ι!iJιμα Σύρου, έδ. εν JGR 8, 499. επ. 

Φιρμάνιον ύπερ μ. Θεσσαλονίκης καl Βεροίας, μνημονεύεται ύπΟ ~Ι ω. 

Β ασδ ραβέλλη, έν π. Μακεδονικu 2, 95. 
Διάταγμα άρχιστρατήγου Κερκύρας περl άποκλειστικi'jς δικαιοδοσ(ας τοϋ 

Μ. πρωτοπαπά έπl εκκλησιαστικών ύπο{}έσεων τών όρitοδόξων, μνη

μονεύεται ύπο Σ π. Π α π α γ ε ω ρ γ (ο υ, l!νiJ' άν. (Ι! τος 1371) 114. 
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1696. Διάταξις πΚ Καλλιν(κου, περ\ κωλυμάτων γάμου, εδ. ύπο Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 394. 

Διάγνωσις ίδ(ου, δι' fiς επετράπη γάμος ζ' βαδμοϋ εξ &γχιστε(ας, εδ. 

fJπo Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 394. 
Διάγνωσις ίδιου, δι' fjς επετράπη γάμος ε' βαδμοϋ εξ &γχιστε(ας, εδ. 

fJπo Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 396. 
1697. Διαταγη ( 7 Ίανουαρ(ου) τοϋ ένετοϋ &ρχιστρατήγου Κορνέρ, οπως 

αί περί γάμου κλπ. ύπο-θέσεις Εν Κερκύρ~ έκδικάζωνται μόνον ύπΟ 
τοϋ Μ. πρωτοπαπά, άναφέρεται iJπO Σ π. Π α π α γ ε ω ρ γ ίο υ, 

~νδ' &ν. (~τος 1371) 105. 
' ' λ ' ' 'δ " ' Γ δ ' 1698. Διάταξις πΚ Καλλινικου, περι κω υματων γ_αμου, ε . υπο ε ε ων, 

Καν. Διατ. Β' 396. 
'Ιδιωτικον εγχειρίδιον νομικών κειμένων, εν χφ. Μ. Μεγάλου Χρυσο

στόμου εν Νάξφ· πρβλ. 'Ε μ μ. Καρπαδίου, εν π. 'Εκκλησία 13, 

362 έπ. 
1701. Διάταξις πΚ Καλλιν(κου, περl στολισμοϋ γυναικών,εδ. fJπo Γεδεών, 

Καν. Διατ. Α' 67. 
Διάταξις ίδίου, δι~ ή ς δίδεται &δει α γάμου είς πρώην ίερέα, έδ. ύπΟ 
Γεδεών, ~νδ' &ν. Α' 82 .. 

' 'δ ο ' Γ δ ~ ., _cι~ " Διάταξις ϊδίου, έπί διαφόρων ζητηματων, ε . υπο ε ε ω ν, ενυ αν. 

Α' 83. 
Διάταξις ίδίου, περl συγχωρήσεως συνοικεσίου ε!ς ς' βαδμον εκ διγε

νείας, έδ. VπΟ Γεδεών, εν{}~ άν. Α' 92. 
' 'δ ο ' Γ δ ~ ., _a.~ " Διάταξις ίδίου, συγχωρητικΟν συνοικεσιου, ε . υπο ε ε ω ν, ενυ αν. 

Β' 401. 
' " ' "δ ο ' Γ δ ' "' _ο., " Β' 404 Διάταξις ίδίου, περι αρραβωνων, ε . υπο ε ε ω ν, ενυ αν. . 

Θέσπισμα περl προικοδοτήσεως έν ~Ιωαννίνοις μ. Κλήμεντος, Επικυρω~ 

δεν fJπo πΚ Καλλινίκου Β', εδ. fJπo Γεδεών, εν 'Εκ. Άλ. 1 
( 1888 ) 10 επ. 

1702- 1707. Δύο Διατάξεις πΚ Γαβριήλ, περl κωλυμάτων γάμου, εδ. ύπο 
Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 123 και R' 410. 

1703-1704. 'Ο μοναχος Νεόφυτος «επl Λέσβου» συγγράφει παραλλα
γην τfjς Βακτηρίας 'Αρχιερέων (βλ. /!τος 1645 )" εν χφ. 1373 ΕΒΕ. 
Πίναξ περιεχομένων και προοίμια Εδ. ύπΟ Α. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ, Εν 
ΔΙΕΕΕ 3, 129 έπ. Πρβλ. Ζ a c \1 a r i a, εν Archiv τοϋ Deffner 1, 
222 έπ. καl Δ. Γκίνη, εν ΕΕΒΣ 19,217 έπ. Πρβλ. ~τος 1742. 

1704. Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περl κωλυμάτων γάμου, εδ .. fJπo Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 109. 

Διάταγμα &ρχιστρατήγου Κερκύρας περl &ποκλειστικfίς δικαιοδοσίας 
τοϋ Μ. πρωτοπαπά έπl Εκκλησιαστικών ύπο{}έσεων δρitοδόξων, μνη-

12 -11-1956 
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μονεύεται ύπο Σ π. Π α π α γ ε ω ρ γ ίο υ, ~νδ' &ν. (~τος 1371) 114. 
Χάτι ~ σερlφ σ. ~Αχμf:τ ύπf:ρ π. ~Ιεροσολύμων, έδ. Εν ~Ανάλεκτα 4, 422. 

1704-1716. Άδήλου πΚ &πόφασις επιτρέπουσα γάμον ς' βαδμου έξ &γχι
στείας, έδ. fJπo Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 155. 

~Ετέρα, επιτρέπουσα γάμον ς'Ί3α-8μοϋ Sξ αίματος, έδ. VπΟ του ίδίου, 
αύτό{)ι Α' 151. 

"Έτεραι, έπιτρέπουσαι γάμον ς' βα3μοii έκ διγενείας, ζ' έξ άγχιστείας 
καl ζ' έξ αίματος, έδ. VπΟ -~ϋ ί δ ίο υ, αUτό-Βι Α' 153, 157, 159. 

1705. Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περl κωλυμάτων γάμου, εδ. ύπο Γεδεών, 
i'νδ' &ν. Α' 111. 

1707. Βεράτιον fJπf_ρ του 'Ιεροσολύμων Χρυσάνδου, εδ. ύπο Γεδεών, 
Γράμματα 15 έπ. 

Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περl γάμου βίςι τελεσδέντος, εδ. fJπo Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 415. 

1710. Προνόμια τών εν Νίζνη τfίς .Ρωσσίας Γραικών, τfίς 11 Μαρτίου. 
« ... κγ') τών άποiJανόντων γραικών την περιουσίαν καν είς ξένος 

παρd μόνον οί συγγενείς εκείνων, καl εlς lλλειψιν τούτων οί σύντρο

φοί των νd κληρονομι'iJσι »-'Εδ. έν π. οΕρμfjς ό Λόγιος 1819, σ. 749. 
"Εγγραφον πΚ Κυρίλλου Δ' προ~ π. Άντιοχε(ας, περl &σκήσεως συγ

καταβάσεώς τινος .περl τα κωλύματα του γάμου, έδ. V.πΟ Κ. Δ ε λ ι~ 
κάνη, 'Επίσημα πατρ. ~γγραφα Α' 177. 

Ψήφισμα 12 'Απριλίου Ένετ. Πολιτείας περ\ μικτών γάμων εν 0Επτα
νήσφ, μνημονεύεται ύπΟ Σ π. Π α π α γ ε ω ρ γ ίο υ, €ν{}~ άν. ( Ετος 
1371) 106. 

1710; -1714; « τοϋ σοφωτάτου διδασκάλου και μεγάλου ρήτορας τι]ς ... 
'Εκκλησίας κυρίου Σπαντωνij, Διασάφησις ηjς κατd τριμοιρίαν 

κληρονομίας εννόμου ύποUέaεως ». Έδ. VπΟ Γεδεών, Εν ~Εκ/ Αλ. 

3, 172, fJπo Σωφρονίου Εύστρατιάδου εν Έκκλ. Φάρφ 3, 
452 καl ,'δπΟ Ν. Β έ η, έν Έπ. Μεσ. ~Αρχείου 5, 21 Επ. 

1714. Δύο φιρμάνια υπερ μ. Χίου Δανιi1λ ( 5/16 'Ιουλίου καl 8/19 'Ιου
λίου), έδ. ύπΟ Χ ρ. l\1 α υ ρ οπού~ ο υ, Τουρκικα εγγραφα ( 1920) 3. 

1715. «Βιβλίον των αlχμαλώτων ». Έξετυπώδη τουρκιστl εν Κ/πόλει το 
1827, μετεφράσ{}η δΕ καl έξεδόδη αύτόδι το 1867, fJπo τον τίτλον 
<< Συλλογ!ί Φετφάδων ( ρητρι'iJν) περi φiJαρτι'iJν καΙ δ.φiJάρτων κτη

μάτων ώς διετί{}εντο καl εν ~Ελλάδι επί τουρκοκρατίας κατd τΟ 

άfJωμανικΟν δίκαιον, έξαχfJέντων κατ~ έκλογΎ;ν έκ τijς εν lαχύϊ νομο

λογίας τοV ΆβδουρραχίμJ τυπω&είσης έν Κjπόλει κατά τδ έτος 1827, 
καl μεταφραα{}έντων εκ τoii τουρκικοϋ ύπό Δ. Κ ο υ μ ο υ ν δ ο υ

ράκη ... έν ΆiJήvαις 1867 ». Περl τfίς σημασίας τfjς λ. « δ.βδουρρα-
' χίμ », βλ. εν π. Ν. Έλλην. 4, 490. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡ.ΕΙΑΣ ΒΥΖΛΝΠΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ ~Ετος K<J:' 12 

~" ________________ ) _____________ ~ U+_ ... 
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1716- 1733. Καν. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περl εiJιμικου κ).ηρον. Δικαίου εν 
περιοχαίς θρgκης, εδ. ύπο Γεδεών, εν 'Εκ. Άλ. 38, 45 έπ. 

1721. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περl λύσεως ζητημάτων κληρσν. δικαίου, εδ. 
ύπο Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 146. 

1722. Γραπτ<'ι Ι!i!ιμα νήσου Λέρου, έδ: ί•πο Μ. Μ ι χ α η λ ί δου-Ν ο υ ά

ρ ο υ, Νομικα l!i!ιμα τijς νήσου Καρπάi!ου ( ΆiJ. 1926) 51 έπ. 
1723. Γράμμα πΚ Ίερεμίου Γ' προς η)ν Σύνοδον, δι' οίί ij Σύνοδος τijς 

Ρωσσίας «έχει U.δειαν τελεί ν ;~ί έπιτελείν όσα οί τέσσαρες ... πα

τριαρχικοl {}ρόνοι ». Έδ. εν Συντ. 5, 160 έπ. 
Γράμμα τοϋ 'Αντιοχείας • Α8ανασίου, Επl τοϋ αύτοϋ δέματος, Εδ. αUτόfJι 

5, 163. 
1729. Statuto Veneto, περιέχων τοuς δι<'< του διατάγματος ϊδίου Ι!τους ύπο 

τiiς Γερουσίας τών Ίονίων Νήσων διατηρη8έντας εν ίσχύ"ί καl μήπω 
είς &χρησίcιν περιπεσόντας τοπικοiις νόμους καl τΟ γραπτΟν δίκαιον. 

1730. Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου <<εlς άπλην φράσιν 
διά προσταγfίc τοiί ..• ήγεμόνος πάσης Οόγγροβλαχίας ... Ίωάννου 
Νικολάου' Αλε~ά>·δρου Βοεβόδα», εν χφ. 696 Ρουμανικiiς 'Ακαδημίας. 
Πρβλ. Π. Ζέπου, Συνταγμ. Νομικον Ύψηλάντου (Άi!. 1936) 26. 

1731. Ψήφισμα τijς Ένετικijς ΣυγΚλήτου περl μ>) άvαμίξεως των πολιτι

κών "Αρχών είς τάς πνευματικdς ύπο-θέσεις τών δρ-Β-οδόξων εν "Επτα
νήσφ, μνημονεύεται ύπΟ Σ π. Π α π α γ ε O)'Q γ ίο υ, Εν8' &ν. {Ε τος 

1371) 112. 
1732. Γραπη) διατύπωσις εiJιμικου δικαίου Πάτμου, 1δ. ύπο Μ. Μ ι χ α η

λ ί δου-Ν ο υ ά ρ ο υ, εν π. Λαογραφία 13, 133 έπ. 
1733. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περl λύσεως ζητημάτων κληρο''· δικαίου, εδ. 

ύπο Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 146. 
1734. ΆχτναμΕς Μαχμούτ, ύπlορ μ. Καισαρείας Παρi!ενίου, εδ. ύπο Κ. 

Άμάντου, εν ΠΑΚ 10,50 έπ. 
1734-1740. Διάταξις πΚ Νεοφύτου ς' περl λύσεως ζητημάτων κληρον. 

δικαίου, 1δ. ύπο Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 241. 
1735. Συμφωνία περl τοϋ ρουφετ'.~ου τών σαπουνάδων Τρικκάλων, Εδ. ύπΟ 

Ν. Β έ η, ΠΑΚ 20, 74, έπ. 
Συμφωνία Μυκονίων περl άλληλασφαλίσεως πλοίων' 1δ. ύπο Π. Ζ ε ρ
λέντου, Σύστασις του Κοινοu των Μυκσνίων (Έρμ. 1924) 75. 

1736. Διάταξις πΚ Νεοφύτου ς' περl προικοδοσίας, εδ. ύπο Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 78 καl 437. 

1737. Διάταξις ϊδίου, περl δ ρου προικοδοσίας, έδ. ύπο Γεδεών, Καν. 

Διατ. Β' 446. 
1739- 17 46. Βεράτιον ύπερ άρχιεπ. Π εκ ίου, 'Ιωαννικίου του Καρατζfί, εδ. 

' ύπΟ Γεδεών, Γράμματα 18 Επ. 
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17 42. Φιρμάνιον σ. Μαχμοuτ Α' περl άνωτάτου όρίου τόκου, έδ. ύπο Δ. 
Καμπούρογλου, Μνημεία 1, 345 έπ. 

'Ετέρα παραλλαγ1] τiiς Βακτηρίας 'Αρχιερέων (πρβλ. 8τη 1645 καl 
lί03) έν χφ. ΕΒΕ 2254. 

Αύτοκρ. Διάταγμα, κα8s δ ή περιουσία των &ποβιούντων μοναχών 

άνήκει έξ Ολοκλήρου είς τας Μονάς, μνημονεύεται Εν έτέρφ φιρμανίφ 

του 17G4' έδ. ύπο Γεδεών, Γράμματα 78. 
17 44. Ή α' Ι!κδοσις τiiς Έξαβίβλ~:υ, κατa μετάφρασιν Ά λ ε ξ (ο υ Σ π α

νου. (Πρβλ. Δ. Γκίνη, έν ΤΑ 173-178). 'Εν Μ. Κύκκου τijς 
Κύπρου 13 ( 162) καl Άκαδημίg Ρουμανίας 8, χφ. &ντίγραφα τfjς 
μεταφράσεως ταύτη;. 

sΕγχειρίδιον περl τών συνοικεσίων τοϋ s Αλεξίου Σ π α ν ο ϋ, έν τii 
εϋi!uς άνωτέρω έκδόσει τfjς Έξαβίβλου, σ. 496- 562. 'Εν χφ. 2878 
ΕΒΕ καl έν χφ. 35 Βιβλιοilήκης Ζαγορfίς aντίγραφον του εγχειριδίου. 

17 47. Βεράτιον ύπlορ π. Άλεξανδρε,iας Ματi!αίου, έδ. ύπο Π. Ο ϋ σ π έ ν
σ κ η, έν 'Ιστ. Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας ( 1898) 1, 39 ( ρωσσ. ). 

1749. 'Εγκύκλιος πΚ Κυρίλλου Ε' περl ζητείας ύπΕρ τfjς 'Εκκλησίας, έδ. 

εν 'Εκ. Άλ. 1, 118 έπ. 
1750; 5Εξήγησις τώv ίερώv καl fJείrJJν Κανόνων ... μετενεχfJέντωv άπΟ τijς 

έλληνικιjς λέξεως είς τfιν κοιν1)ν μετά μερικij:: παραφράσεως παρd 

τυϋ Δ ι ο ν υ σ ίο υ ίερομονάχου ... » Χφ. Εν Μ. Δοχειαρίου { ύ.ρχ. «ή 
δήλωσις των λόγων σου ... ». Πρβλ. Delineatio 93 έπ. Δεν μνημο

νεύεται εν τ ψ καταλόγφ Λάμπρο υ. 
Φιρμάνιον σ. Όσμdν Γ' ύπΕρ νήσου Χίου, έδ. ύπΟ S te ρ l1 a η o

poli, 173 έπ. 
Φιρμάνιον τοϋ Ιδίου ύπΕρ Δωδεκανήσου, μνημονεύεται ύπΟ S t e p h a· 

η ο p ο I i, 89. 
1753. «Σύνοψις νέα βιβλίου >'ομικσϋ καΙ περl l~σμσλσγήσεω;, δμοiί περιέ

χει τΟ φώς τijς ζωιjς τd άιιαγκαία κά{}ε τάξεως χριστιανών ίερωμέ

νων τε καl λαϊκών ... νϋν πρώτον τύποις έκδu{}Αν καl έπιμελώς 

διορ{}ωfJέιι. Έvετίησιν ... » Πρβ/~. Delineatio 95 καl Γεδεών, έν 

'Εκ. Άλ. 8, 16. 
1754. Βεράτιον Όσμ<'ιν Γ' ύπΕρ του πΚ Κυρίλλου Ε', έδ. ύπο Γεδεών, 

Γράμματα 76- 86 καl ύπο τ ο υ ϊ δ ίο υ, Σημείωσις 51 έπ. 
Βεράτιον ύπΕρ μ. Χίου Διονυσίο-b, έδ. ύπΟ Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, έν π. 

Έλληνικ<'ι 9, 149 έπ. 
1755. Φιρμάνιον Σουλε'ίμ<'ιν « δποiί lδ6{}η εlς τοlις ραγιάδες τής 'Άσπρης 

.Θαλάσσης διd την έλευ{}ερίαv τους άπδ τd βάρη τών δοαιμά-ιων », 

εδ. ύ;το Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ n, εν π. Έλληνικa 10, 319 έπ 
« Βοίiλλα τοϋ ... Πάπα Λέοντα; Γ περί τών Προνομίων τών Γραικών 
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καl Επικύρωσις εϊς η';ν αUηΊν τού ... Κλήμεντος Ζ'. Αίς προσετέ{fη 
καl έτέρα Βοϋλλα τοϋ αlιτου Λέοντος Ι' πcρl τfjς οίκοδομfjς τfjς του 

μεγαλομ. Γεωργίου "Εκκλησίας Εν ταύτη τή πόλει, καt Θέσπισμα της 
τών "Ενετών ... Γερουσίας, περl τών Συνοικεσίων &νάμεσον Γραικών 
καl Λατίνων. Τα πάντα μΕν είς ·απλ'ίϊν ρωμα"ίκi}ν φράσιν μεταγλωτ

τισl'Jέντα ... Ένετίησι ... » Πρβλ. gτος 1762. 
Φιρμάνιον σ. Όσμaν Γ' υπερ τfjς Δωδεκανήσου, ~δ. υπο S t e p h a

nopoli, 164 έπ. 
Βεράτιον ύπfρ μ. Χίου Διονυσίου, Εδ. VπΟ Κ. ~Αμάντου, Εν π.(Ελ

ληνικιi 9, 149 έπ. 
Κανονισμος τfjς Άγιοταφικiiς Άδελφ6τητος, εδ. ~ν 'Ανάλεκτα 4, 

39. 47. 
1756. «'Όρος της- άγίας τοϋ Χριστού ~Εκκλησίας, σt'σταίνων μέν τΟ {}εό

iJεν δο{}l;ν δ.γιον βάπτισμα, καταπτύωv δ8 τd ά'λλω; γεvόμε-ι•α τών 

αίρετικών βαπτίσματα>>, Εδ. ε'\! Συντ. 5, 614 έπ. 
Φιρμάνιον σ. Σουλε"ίμaν ~περ μητρ. Κρήτης Γερασίμου, ~δ. υπο Γ. Ο ι. 

κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Εν π. Χριστιανικ1) Κρήτη 2, 109 έπ. 
1759. Έπl σ. Μουσταφά Β' ~ξεδ6ilη ορισμο; « δποϋ είς το έζijς πλέον 

ποτk οί Χριστιανοl νd μfιν άf&ράζουν σκλάβαν καl σκλάβσν όποιου

δ,jποτε γένους». Άil. Κομνηνοϋ-'Υψηλάντου, Τα μετa τijv 

Cίλωσιν, 382. 
1761. Συμπληρωματικct γραπτa filιμα Σύρου, ~δ. ~ν JGR 8, 500. 

Τών άγίων Συνόδων τfiς καθολικής Έκκλησίας τών άν& πασαν τfιν 
οίκουμένην συναitροισ\J-εισών οίκουμενικών τε καl τοπικών, νέα καt 
δαψιλεστάτη συνάitροισις ... νίiν πρώτον έλληνιστl μόνον Εκδο{]είσα ... 
Σπυρί δ ω ν ο ς Μ ή λ ι α ... Έν Βενετίg ... » (τ. 1 · 2 ). 

17 62. « Βοϋλλαι των ... aρχιερέων Ρώμης, 1]γουν Λέοντος του Ι', Κλήμεν· 
τος του Ζ', καl Παύλου τοϋ Γ', περl τών -προνομίων τών ΓραικώV, 
καl Θέσπισμα τfiς ... Γερουσίας τών (Ενετών περl τών συνοικεσίων 

&:νάμεσον Γραικών καl Λατίνων. Νϋν τα πάντα τυπωitέντα είς τρείς 

διαλέκτους, δηλαδ'fΙ 'tιαλίκ·/ιy, άπλfιν ρωμα"ίΚ'ι\ν καl ίλλυρικϊ)ν. (Ενε

τίησι ... " Πρβλ. ε τος 17 55. 
1763. Συμπληρωματικa γραπτa εilιμα Σύρου, Μ. ~ν JGR 8, 501 (πρβλ. 

Ετη 1695 καl 1761 ). 
1764; «δ πΚ Σαμουi!λ Α' διέλυσέ τiJν εκπαλαι ~πικρατοϋσαν &μφιβολίαν 

ένός τινος τών του γάμου βαitμών, συγχωρήσας, ϊνα δύο άδελφοl 

λαμβάνωσι δύο πρώτας ~ξαδέλφας » ( Ζ. Μ α{} α, Κατάλογος ... Πα
τριαρχών, Άil. 1884) 156. Πρβλ. Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 261. 

Πρβλ. ετος 1767. 
Φιρμάνιον σ. Μουσταφα Γ' περl του δικαιώματος κληρονομείν ύπΟ 
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τών μοναστηρίων ηlν περιουσίαν τών μοναχών, Εδ. ύπΟ Γ ·ε δ ε ώ -ν, 
Γράμματα 57 έπ. Πρβλ. ετο; 1742. 

1765. « ΝομικΟν Πρόχειρον Εξενεχ{}Εν iJπO πάντων τών κα-&ολικών νομίμων 
ε~κλησιαστικο? τε καl βασιλικοί) παριi του ... πρώην μεγάλου παχαρ· 
νικeυ l\1 ι χ α η λ Φ ω τ ε ι ν ό πού λ ο υ Χίου, δπερ καl μΈταφρασθΕν 
εις &πλiϊν διάλεκτον παρa του αύτοϋ διηρέ{}η εΙς τρία βιβλία, Άν
{}ολογία βασιλικών νόμων καl Εκκλησιαστικών κανόνων Ονοιιασ{}έν» 

'Εξεδ6!Jη το 1765 εν Βλαχ}g. Πρβλ. Π. Ζ έπο υ, Συντ~γμάτιο~ 
Νομικον Άλεξ. 'Υψηλάντη ... ('Α{}. 1936) 26 έπ. Περιέχεται εις 
χφ. 273 καl 274 Ρουμανικfiς 'Ακαδημίας, &πολεσilέντα το 1916, 
κατd τ'Ι)ν μεταφοράν των εϊς 1\ίόσχαν. "Επίσης Εν χφ. Κοατικου 
'Αρχείου 'Ιασίου. Πρβλ. Π. Ζ έπο υ, εν ΕΕΒΣ 13, 412 lπ. καl 
τοϋ ιδίου, ~ν ΑΙΔ 9, 54 έπ. δ που ( 61. 69) aπ6σπασμα ( τί τ λ. ΚΔ ·) 
περl προικψων πραγμάτων, καl fiτερον, αύτ6{}ι 16 ( 1953) 209. 212, 
Εκ τi}ς iJπ' αύτου ετοιμαζομένης Εχδόσεως .. 

Διάταγμα του Γκενεράλη Κερκύρας Πριούλη, περl ανεκκλήτου αποφά
σεων l\1. πρωτοπαπά Επί έκκλ. ύποitέσεων, μνημονεύεται ύπΟ Σ π. 
Παπαγεωργίου, Εν!J' &ν. (eτος 1371) 114. 

17 66. Δευτέρα εκδοσις τfjς μεταφράσεως τfjς Έξαβίβλου υπο Α. Σ π α ν 0 υ 
(πρβλ. Ετος 1744 ), περιέχουσα ~πl πλέον Έπιτομijν καν6νων εις 
άπλΊϊν γλώσσαν, Επιστασίg το:ίί &ρχιμ. Σ π. Μ ή λ ι α. 

Βεράτιον ύπερ μ. Λαρίσσης Μελετίου, εν χφ. ΕΒΕ Ρ. V. 07. 
1767. Ό ϊερομ. Θ ε 6 κ λ η τ ο ς τfjς Σκήτης Καυσοκαλυβίων συνέταξε νομο

κάνονα « κατd στοιχείον» έξ άποσπασμάτων. κυρίως τfiς (Εξαβίβλου 
καl του Ν ομοκάνονος Ματilαίου Βλαστάρη. Έν χ φ. Μ. 'Ι β>] ρ ων 18 
τοϋ 1773 καl Μ. Ξενοφώντος 2 τοϋ 1774. Πρβλ. Μ. Χαμουδ6-
πουλον, Εν "Εκ. Άλ. 2, 566 έπ., 581, δπου δημ. άπόσπασμα μετα 
σχολίων. · 

Διάταξις πΚ Σαμουiιλ Α' «προικοδοσιών δροι καi κανόνες», Εδ. iJπO 

Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 257. 
« Διαταγαί γάμων. Εν Ετει σωτηρίφ ,,gψξζ'. Εν μηνl Φεβρουαρίφ 1 παρα 
Παναγιώτη Κυριακίδη τψ Βυζαντίφ ». ΕΙς 4ον. Πρβλ. Ά {}. Κ 0 • 

μνηνοϋ CΥψηλάντου, τα μετ& τfιν &λωσιν, 410. 
17 68. Rego]e e leggi per i1 bnon governo del Santo Monte di Pieta di 

Corfi:ι ... πρβλ. Ε. L e g r a η d, Bi"bl. Ionienne, 403. 
1770. ""Ερμηνεlα τfjς ... Αικατερίνης Β' Αύτοκρατορίσσης πασών των 

Ρωσσιών, πρΟς τΟ σώμα τών Επιστατών διωρισμένων δια τiιν Εκδο

σιν καl συμπλήρωσιν του συστήματος ενΟς νέου Κώδικος Νόμων, 

&μα καί Διάταξις &κριβ1lς &ποβλέπουσα ΤΟ αVτΟ σώμα τών Επιστα
τών, μεταφρασ-&είσα εκ τού ϊταλικου ίδιώματος. CΕνετίησιν ... )) 
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« Είσήγησις τfiς ... Αίκατερίνης Β'. .. πρΟς nlν Επιταχftείσαν ~Επιτροπi}ν 
έπl τ'fi έκftέσει τοϋ προβλήματος ένός Νομικοϋ Κώδικας. Μεταφρα· 
σftείσα εί; τi)ν κοινi)ν τών \•ϋν (Ελλήνων διάλεκτον ύπΟ τοϋ ίεροδια

κόνου Ε ϋ γ ε ν ίο υ τοϋ Βουλγάρεως ... ». Πρβλ. Π. Ζ έπο ν, εν 

ΕΕΒΣ 23 ( 1953) 593 έπ. 
Φιρμάνιον σ. Άβδοiιλ Χαμi]τ Α' uπi:ρ των &νατ. Σποράδων νήσων, 

μνημονεύεται uπο S t e p l1 a η ο p ο l i, 3± καl 89. 
1771. 27 Νοεμβρίου. Συμφωνία μετα~iι των εμπόρων 'Άνδρου, περl δια

νομiϊς Εμπορευμάτων- έξ 'ίσου μεταξύ των- τών άφικνουμένων « μ8 
καtκι », εδ. uπο Δ. Π α σ χ ά λ η, εν ΑΟΚΕ 5, 167 έπ. 

1772. « ... κατώρflωσεν ό πΚ Σαμουi]λ ό Α', ϊνα εκδοfliί βασιλικον διάταγμα 
άπαγορεϋον αυστηρώς τi)ν είς τ&ς τών κληρικών δίκας καl τiιν είς 
τους γάμους έπέμβασι ν τών πολιτικών s Αρχών I ώς άνήκοντα είς 

μόνου τοϋ πατριάρχου τf}ν δικαιοδοσίαν και μηδόλως πολιτικα {}εω

ρούμενα ... » πρβλ. Ζ. Μ α{} α, Hνfl' &ν. (Η τος 1764) 158. 
1773. Προνόμια uπi:ρ Κυδωνιών τfjς Μ. 'Ασίας, εδ. uπο Γ. Σ α κ κ ά ρ η, 

'Ιστορία των Κυδωνιών ( 'Afl. 1920) 17 έπ. 
1774. 'Εν παραρτήματι (σ. 1-34) τfjς 'Ιστορίας τfjς Βλαχίας πολιτικfjς, 

γεωγραφικfjς (Βιέννη 1806 )/ &νωνύμου, &λλα πιflανiΟς τού Μ ι χ. 

Κ α τ α κ ο υ ζ η ν ο ϋ, περιέχονται νομικαl διατάξεις, έξ 11 κεφαλαίων, 
εξ εflίμων καl βασ. νόμων. Πρβλ. Π. Ζ έπο υ, Συνταγμάτων Νομικον 
'Υψηλάντη ( 'Afl. 1936) 35 ση μ. 1. 

Συνflήκη Κιουτσοiικ Καϊναρτζfj, εδ. τμηματικώς ~πο Γεδεών, Ση
μειώσεις 78 έπ. και έν παραρτήματι τijς ανωτέρω ιlστορίας τής 

Βλαχίας (σ. 34-71 ), εξ όλοκλήρου. 
Χάτι- σερlφ σ. ΧαμiJτ Α' περl των επιτρόπων τού Κοινού ( περl τρό

που κυβερνήσεως τών πατριαρχικών πραγμάτων), έδ. ύπΟ Γεδεών, 
Γράμματα 38 έπ. Πρβλ. 'Afl. Κομνηνού-'Υψηλάντου, τα 
μετα τi]ν &λωσιν, 537. 

Φιρμάνιον τοίi tδίου, ίJπΕρ νήσων τινών έκ της Δωδεκανήσου, έδ. ύπΟ 
S te p h a 11 ο p ο I i, 166 έπ. 

1775. Χρυσόβουλλον 'Αλεξάνδρου Βοεβόδα 'Υψηλάντη, περl τάξεως κριtη
ρίων, εδ. uπο 'Afl. Κομνηνού-'Υψηλάντου, Hνfl' &ν. 592 έπ. 

~ ~ .ο.~ c ' Π Ζ' Σ ' Ν ' ('Α και, ορuοτερον, υπο . ε π ο υ, υνταγματιον ομικον -6. 
1936) 233- 238. 

Χρυσόβουλλον τοϋ 'ίδίου, περί τfίς προτιμήσεως κατ& τiιν πώλησιν τών 

δ:κινήτων, έδ. ρουμανιστl ύπΟ J. Ρ e r e t z, έν Curs de istoria 
dreptului ron1an (Β ουκ. 1931 )' περl τού έλλ. κειμένου, πρβλ. S t. 
Berecl1et, Izvoarele (Jasi 1934) 448 έπ. 

Χρυσόβουλλον του ίδίου, έν ψ Επικυρώνει « τdς όσας διατάξεις έκαμεν 
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εlς την τζάραν », έδ. ί'ιπΟ Δ. Φ ω τ ε ι ν ο ϋ, Ίστορία της πάλαι Δα

κίος 3 ( 1819) 558 έπ. καί, όρflότερον, uπο Π. Ζ έπο υ, Συνταγμά
των Νομικόν, 239- 243. 

Διαταγαί καl συν{Ηiκαι της έν Λιβόρνφ Εκκλησίας τών δρίtοδόξων &να· 

τολικών Γραικών ( Ένετίησι ). Πρβλ. Ν. Τ ω μ α δ ά κ η ν, εν ΕΕΒΣ 
16, 97 έπ. 

Χάττι σερlφ ( όρισμος) τού σ. Χαμi]τ Α' δια τα προνόμια τijς ούγγρο
βλαχικfjς ήγεμονίας, δοflεν ε\ς τον &ς ι'iνω βοεβόδαν, εδ. uπο 'Α fl. 
Κ ο μ ν η ν ο ύ- Ύψη λ ά ν τ ό υ, ~νfl' &ν. 541 έπ. (ιδίως ι'iρflρ. 6, 7, 
8 καl 18 ), προσflέτοντος (σ. 546): « άπό αότd δλα μετd δύο χρό

νους κα1•ένα δέν έφυλάχ{}η ». 

Φιρμάνιον τοϋ αlιτοϋ, ύπf:ρ Δωδεκανήσου, έδ. \JπΟ Μ. Κ α ρ α β ο κ υ· 

ρού, εν 'Εκ. Άλ. 32, 388 καl 397. 
1776. «Τόμος τών προικών» τοϋ μ. 'Ιωαννίνων Πα'ίσίου, έδ. ύπΟ Γεδεών, 

εν 'Εκ. Άλ. 8, 216 έπ. Πρβλ. σχετικώς Κανονισμον προικών ε\ς 

Λιασκοβίτζι τfiς 'Ηπείρου, δημ. uπο Σ π. Λάμπρο υ, εν Ν. Έλλην. 

10, 193 έπ. 
ΠρακτικΟν 30 "Απριλίου 'ιερατείου και προεστών Μυκόνου, περl συν· 

τάξεως δια{}ηχών καl προικοσυμφώνων, εδ. uπο 'Ι. Β ι σ β ί ζ η, εν 

ΕΑΙΕΔ 5 ( 1954) 142 έπ. . 
1777. Τρίτη Ηκδοσις τfjς μεταφράσεως τfjς Έξαβίβλου, ύπο 'Α λ. Σ πα

"'-------νΟυ, όμοία προς τi]ν β' (πρβλ. ~τη 1744 καl 1766 ). 
1779. Κατάστιχον τfjς 2 'Ιανουαρίου τfjς συντεχνίας παντοπωλών Μο

σχοπόλεως, έδ. &ποσπασματικiΟς uπο Ν. Βέη, εν Β.Ν. Jalπb. 7, 
526 έπ. 

1780. Καταστατικόν Συντροφlας Άμπελακ!ων, εδ. εν Ν. Έλλ. 14, 382 έπ. 
και ύπΟ Ή λ. Γεωργίου, ~Ιστορία και συνεταιρισμΟς τών "Αμπε

λακίων ('Α{}. 1951) 26 έπ. Πρβλ. ~τος 1795. 
« Σvvταγμάτιον Νομικόν Περι εύταξίας και τοϋ κα-ltήκοντος έκάστου 

τών κριτηρίων και τών δφφικίων τοϋ πριντζιπάτου τfiς Βλα-χίας τών 

&νηκόντων ε'ίς τό ποJ.ιτικόν. (Οδηγία τfiς εtς τΟ έξης &ποφάσεως 

τών εtς τύπον t}δη συλλεχ-θεισών -δπο8έσεων καl συμφωνία των τοπι
κών Ε-θίμων... Φιλοπονη-θΕ:ν παρα τοϋ ... ήγεμόνος... "Ιωάννου 

'Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ 'Ι ω ά ν ν ο υ Ύψη λ ά ν τ η Βοεβόδα ... Νύν τύποις 
πρώτον ΕκδοίtΕ:ν είς ρωμαϊκfιν και πάτριον γλώτταν ... » Άνεδ. UπΟ 
Π. Ζ έπο υ, Συνταγμάτων Νομικον ('Α{). 1936) 145-231. Πρβλ. 
Ί. Σ ούλη, εν ΑΙΔ 5, 70 έπ. 

1781; "Επιτομη τώιι ίερών κανόνων, τοϋ Νεοφύτου τοϋ Καυσοκα

λ υ β ί τ ο υ, εν χφ. 1457 καl 1458 ΕΒΕ, 11 έλλ. σχολείου Κορflίου 

'Άνδρου, 295 Άκαδ. Ρουμανίας. Πρβλ. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ν, εν 

ιι: ~~ ., .... ______________ .... ______________ _ 
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Έβ)ομηκονταπενταετηρίδι Ριζαρείου Έκκλ. Σχολfjς (Άil. 1920) 1 έπ. 
1782. Περl χορηγηilείσης &δείας εlς τοvς εν Ίνδίαις δρilοδόξους νCι rρχων

ται είς yάμον μετα καθολικών και άρμενισσών γυναικών' έδ. ύπΟ 

Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 265. 
1785. «Συνυποσχετικόν τών ΣμυρJ•αίωv», έδ. ύπΟ Τ. Κανδηλώρου, 

Ίστ. τοϋ έilνομάρτ. Γρηγορίου τοϋ Ε' ( 'Ail. 1909) 12 έπ. 
1785; Πανδέκτης Νικολάου Καρατζά (1745-1791) έν χφ. κατεχο

μένφ ύπΟ Σ ω φ ρ ο ν ίο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, περιγράψαντος τΟ 

χφ. καl έκδόσαντος πίνακα περιεχομένων καί τινα άποσπάσματα τοϋ 

κειμένου έν π. Έκκλ. Φάρος 6, 81- 111. 
1785: Νομικόν τοϋ έπ. Καμπανίας Θ ε ο φ ί λ ο υ, έδ. &ποσπασματικώς καl 

μετ~ αU-θ-αιρέτων προσ-3-αφαιρέσεων, ύπΟ ~Ε λ. Τ α π ε ι ν ο υ καl Κ. 

Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ, ~πο τον τίτλον: Νομικδν Πρ6χειρσν ( Κ/πολις 
1887 ). Χφ. ΕΒΕ 2120, 2385 καl 2684, Κοζάνη; 99 καl Δημητσά
νης 96. Πρβλ. Delineatio 94 · έν τ<J> Βρεβείφ μητρ. Θεσσαλονίκης: 

Άπσκρlσεις τοϋ Θεοφίλου· πρβλ. Heim bach, έν Ersch
Gruber, Enzykl. τ. 87, σ. 50. ΚάτCι τον Γ. Ζ α β.ί ρ α ν, Νέα ΈλλCις 
( 1872) 311, το Νσμικδν « fμπσδlσffη ύπδ τijς Έκκλησlας » · τα\Jτο 

βεβαιοi καl δ Ζ a c h a r ί a, Reise in d. Orient ( 1840) 205. 
1787. « Συλλογη πάντων τώv ίερώv κ'aι {}ε_ίων [(ανόvων τών τε άγίων 'Απο· 

στόλων καl ΟϊκουμενικΟΟν Συνόδων, dμα δΕ καl τοπικών, σiιν τού

τοις καl τών λοιπών άγίων Πατέρων τ<Ων κατ~ ϊδίαν όρο{}ετησάντων 

καl ·ί<πΟ Συνόδων οΙκουμενικών η τοπικών -&εωρη{}έντων. Συλλεχ{}έν

τες έκ διαφόρων βιβλίων καl τυπω{!έντες ... <;Jψπζ' Ένετίησι ... » Έν 
τ ψ προοιμίφ ό ίερομ. ~Αγά π ι ο ς γράφει: « άπατάσ{}αι πολλσUς 

ύπΟ πολλών και διαφόρων χειρογράφων τινών Κανονικών, μύ{}ους 

δ{}νείους μάλλον ή κανόνας ilείους έχόντων ». Πρβλ. Delineatio 
95 έπ. 

"Όροι καl διαταγαl τοiί Γένους καl τijς άδελφ6τητος τών Γραικών 

είς την πόλιν καl λιμένα έλεύ{}ερον τοiί Τριεστίου ... cΕνετίησιν. 

1789. 'Εγκύκλιος επισκόπου Κοζάνης Θεοφίλου, κατCι τοϋ στολισμοϋ τών 

γυναικών, τfjς 10 Νοεμβρίου, έδ. ύπο l\1. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, ΤCι λυτCι 
i!γγραφα τfjς Δημ. Β ι βλ. Κοζάνης (Θεσσαλονίκη 1951) 90 έπ. 

Βεράτιον ύπΕρ π Κ Νεοφύτου τοϋ Ζ', έδ. ~πο Μ. DΌ h s s ο η, Tablean 
general de l'eιnpire Ottoφan 5 ( 1824) 123. 

Φιρμάνιον ύπΕρ μ. Θεσσαλονίκης Γερασίμου, έδ. ~πο l\1. Κ α λ ι ν
δ έ ρ η, Εν-8~ άν. 78 έπ. 

1790. Πατριαρχικον Γράμμα, δι' οίί δίδεται ε'{δησις περl τοϋ έκδοilέντος 

φιρμανίου δια τΟ « μέκι » τών τουρκικών « νικιαχίων » άπΟ τοVς 

ραγιάδες, μνημονεvεται ύπο Γεδεών, έν Έκ. Άλ. 20, 144. 
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1792. ~Εγκύκλιος τοϋ καπουδι:Χν πασά Χουσεfν, πρΟς τοiις προεστώτας κ-αl 
κατοίκοlJς τών νήσων τοϋ Αίγαίου, δι~ ής παρέχει συμβουλdς περl 
εύταξίας και εύνομίας, έδ. ύπΟ Μ. 1\1 α λ α ν δ ράκη, έν π. CΕλλη
νικCι 10, 324 έπ. 

Χάτι Χουμαγιούν, άπαγορεϋον -ι;Ον διορισμΟν ραγιάδων ώς προξένων 
καl ~ποπροξένων ξένων Δυνάμεων, έδ. έν ΑΚΥ 1, 17 έπ. 

Διαταγη τοϋ καπουδαν πασά Χουσεtν πρΟς τους Ύδραίους : να τηρf}
ται ή συν1l-&εια τοϋ τόπου να συμμετέχουν άναλόγως οί σύντροφοι 
εlς τCις ζημίας τών κα"ίκιών, εδ. έν ΑΚΥ 1, 47 έπ. 

Φιρμάνιον σ. Σελfιμ Γ' περl δίκης ίερέων ζώντων έν l\1οναίς, έδ. ύπΟ 
Γεδεών, Γράμματα 55 έπ. 

Κώδιξ « διά την ... διόρfJωσιν τών προικίων », μ. Παραμυ~ίας, έδ. -δπΟ 
Δ. Α. Π α ν α γ ι ω τ ί δ ο υ, έν ΠΕΦΣΚ 27 ( 1900) 308 έπ. 

1793. Έξάβιβλσς τού Άρμενοπσύλσυ, κατCι μετάφρασιν Σ π α ν ο υ, δ' !!κδο
σις, δμοία προς η)ν β' (πρβλ. ι'τη 1744, 1766 κα\1777). 

«Δικανική Τέχνη» τοϋ Δ η μ. Κ α τ α ρ τ ζ η- Φ ω τ ι ά δ ο υ, εδ. ·δπΟ 
Δ η μ. Β. Ο! κ ο ν ο μ ί δ ο υ, έν ΕΑΙΕΔ 3 ( 1950) 17- 59" το κείμε
νον: 26-54. 

~Εγκύκλιος τοϋ καπουδ&.ν πασά Χουσεtν, πρΟς τους προεστώτας τ-ijς 
νήσου Πάτμου, Εδ. ύπο Μ. Μαλανδ ράκη, ι'νil' &ν. 10, 326 έπ. 

Φιρμάνιbν τοϋ ίδίου, περl ελευ{}έρας άσκήσεως τών κα-θηκόντων τών 
!ερέων, έδ. ύπο Γεδεών, Γράμματα 49-51. 

1 ·794. « Νομοκάνων πρόχειρος>> ίερέως Γεωργίου 'Α{}- α ν α σ ίο υ Ρ α μ· 
μ ατά, έν χφ. 98 Μ. Ξενοφώντος ( 'Ά{}ω ), μνημονεύεται ~πο Γ ε
δεών, έν ~Εκ. Άλ. 8, 8. 

Φιρμάνιον σ. Μουσταφά ~περ Μετσόβου, έδ. ύπο Β. Δ. Σ κ α φ ι δ α, 
εν π. Ήπειρ. 'Εστία 1 ( 1952) 658 έπ. 

1794 · 1803. "'Ο [μ. Λαρίσσης] Διονύσιος ... κατώρffωσε νd lκδσ{}fί . .. διά
ταγμα σουλτανικόν, κυρωτικδν τών διαfJηκών τών άποfJνησκόντων 

άτέκνων»" πρβλ. Π. Κοντογιάννη, έν π. Άilηνά 18, 151. 
1795. Συμφωνητικ(Η' ΣVJ'εταιρισμοϋ 'Αμπελακίων, τfjς 1 ~Ιανουαρίου, εδ. 

έν γαλλ. μεταφράσει ύπο F. Boulanger, Ambelakia ou les 
associations et les municipalites !Jelleniques ... ( Paris 1875) 53 
έπ. καl εν έΑλ. μεταφράσει ύπΟ 'Η λ. Γ ε ω ρ γ ίο υ, έ:ν{}' άν. ( ετος 
1780) 31 έπ. 

1796. 'Εγκύκλιος 19 'Ιανουαρίου, επισκόπου Κοζάνης, περl προικός, μεσι
τών γάμου καt δια-&ηκών, έδ. ύπΟ Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, έ:ν{}' άν. 
93 έπ. 

Τόμος ΣυνοδικΌς πΚ Γερασίμου τοϋ Γ', έδ. -δπΟ Γεδεών, Καν. 
Διατ. Α' 295. 
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12 Μαtου. ΠρακτικΌν προκρίτων ~Άνδρου, έπl -θέματος κληρον. δια· 
δοχijς, έδ. ύπο Δ. Πασχάλη, έν ΑΟΚΕ 5, 168 έπ. 

1797. Γραπτa ~{}ιμα Σα,•τορίνης· Άνάφης, έδ. έv JGR 8, 503 έπ. 
- Γράμμα πΚ Γρηγορίου ΕΊ περl άπαγορεύσεως ... συντεχνιών εϊς ίερο

μονάχους, έν χφ. Κώδικι μ. Παροναξίας (σ. 39 · 42 )" πρβλ. Π. 
Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, Πατριαρχών γράμματα διατακτικά, 99. 

'Εγκύκλιος τοϋ ίδίου πρΟς Δωδεκανησίους, περl γάμου, έδ. ύπΟ Θ ε ο
τοκ α, 193. 

1798. Διάταξις του ίδίου, περl προικοδοσιών, έδ. iJπO Γεδεών, Καν. Διατ. 
Α' 305. 

Σημείωμα τοϋ 'ίδίου, περl δικαστ. έξουσίας μητροπολιτών κλπ., έδ. ύπΟ 
Γεδεών, Σημείωσις 160. 

'Εγκύκλιος τοϋ ϊδίου, περl τοϋ μη εlιλογείν γάμους «παρ' ένορίαν », 

έδ. ύπο Θ ε ο τ ο κ α, 194. 
Διάταξις lδίου, περl aρραβώνος, έδ. ύπο Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 311. 

1799. Φιρμάνιον περl άπηγορευμένων γάμων: « νά προστάζουν τοiις ίμό.
μηδες τών μαχαλάδων νά μη κοϊδίζουν νικιάχι είς τούς ρωμαίους », 

μνημονεύεται ύπΟ Γεδεών, Γράμματα σ. εΌ 
SΕγκύκλιος τοϋ καπουδιJν πασά- Χουσεtν' πρΟς τους προεστώτας τfjς 
Πάτμουt έδ. ύπΟ Μ. Μ α λ α ν δ ράκη, εν.ιt' άν. 10, 328 έπ. 

10 Δεκεμβρίου. "Εγyραφον προεστώτων καl γερόντων 'Άνδρου προς 
Κυβέρνησιν: « νά μην 1j1Jελε χαλαατfj ή τοπική μας συνή{}εια ... όποϋ 

I " I I - λ ' I \ "'μα έχομε να λαβαίνομε η και να χρεωστοvμε, π ηρωνομε κατα την ο -

λογlα μας», έδ. ύπο Δ. Πασχάλη, εν ΑΟΚΕ 5, 173. 
1800. « Κανονικόν ητοι οί -Βείοι Κανόνες τών άγίων και πανσέπτων Άπο

στόλων τών τε Οίκουμενικών και τοπικών Συνόδων καί τών κατ& 
μέρος i!εοφόρων Πατέρων. 'Εν έπιτομi] συvειλεγμένοι παρa Χ ρ ι
σ τ ο φ όρο υ μοναχοϋ τfις ... προδρομικής Σκ'Ιlτεως, ύφs ο-δ καί ση
μειώσεις Εκ διαφόρων 'lερών διδασκάλων εlς αύτΟ συνερανισ11είσαι 
προσετέi!ησαν. Έν τψ του Πατριαρχείου Κ/πόλεως τυποyραφείφ ». 

Πρβλ. Delineatio 97. 
« Πηδάλιον τής νοητf]ς νηός, μιάς αγιας κα11ολικfiς καί άποστολικfjς 

τών δρ-Βοδόξων 'Εκκλησίας, ητοι &παντες οί ίεροί καί {}είοι Κανό
νες τών τε άγίων καί πανευφήμων s Αποστόλων. Τών άγίων οίκου με
νικών Συνόδων. Τών τοπικών καί τc'Ον κατ& μέρος .fl-είων Πατέρων, 
έλληνιστl μέν, χάριν δ.ξιοπιστίας, έκτι{}έμενοι, δι& δ€ τf]ς κα{}' fιμάς 
κοινοτέρας διαλέκτου, πρΟς κατάληψιν τά)ν άπλουστέρων έρμηνευό
μενοι, παρd 'Α γ α π ί ο υ Ίερομονάχου καl Ν ι κ ο δ ή μ ο υ μοναχοϋ. 
Καί μετs έπιμελείας άνακρι11έντες καt διορ{}ω.fiέντες ... παρ& τοϋ ... 
Δ ω ρ ο{} έ ο υ [Π ρ ω t ο υ]. Νυν πρώτον τύποις έκδοi!έvτα .. , 'Εν 
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Λειψίg ... ». 'Ανατυπώσεις: έν 'Αi!ήναις 1841 καl 1886 καl εν Ζα

κύν11φ 1864. Αί άνατυπώσεις αiίται παρέλειψαν τdς έν Vποσημειώ

σεσι παρατηρήσεις του έπιστατήσαντος τi)ν &ρχικi)ν εκδοσιν 'lερομον. 

Θεοδωρήτου, παρατηρήσεις i!εωρη/Jείσας έξαλειπτέας ύπο του πΚ 

Νεοφύτου, δια Γράμματός του, κατ' Αvγουστον 1802. 
Συνffήκη 21 Μαρτίου μεταξiJ Ρωσσίας καl Τουρκίας περί τινων πόλεων 

τfjς sΗπείρου καί "Επτανήσου, έδ. ύπΟ Γεδεών, Σημείωσις 80 έπ. 
Πρβλ. Α. Βρέκοση, έν Ήπ. Χρ. 3, 272 έπ. 

Δύο Εγκύκλιοι του καπουδ&ν πασά Χουσεtν, πρΟς τους προεστώτας 

Πάτμου, έδ. ύπΟ Μ. Μαλανδράκη, εν-&s άν. 10,330 έπ. 
1803. Costituzione della Repubblica settinsulare. Corftι 24 Novembre. 

Ή έλλ. μετάφρασις έδ. ύπο Δ η μ. Β ε ν ι έ ρ η, το 1804, ύπο τον 
τίτλον: «Κατάστασις τijς "Επτανήσου Πολιτείας ... Έν Τριεστίφ ... ». 

Σουλτ. όρισμΟς άπαγορεύων διορισμΟv τών ραγιάδων, είς .fl-έσιν προξέ~ 

νου η ύποπροξένου ξένης Δυνάμεως, ούδ€ παροχi)ν είς τούτους ίδιό

τητος προστατευομένου' έπίσης &παγορεύει &γορCιν άκινήτων ύπΟ 

ξένων· έπίσης Ορίζει, Οτι έπί μικτών γάμων, τ& τέκνα τfjς έλληνίδος 

γυναικΟς δεν κτώσι τfιν ύπηκοότη-τα τοϋ &λλοδαποϋ πατρός, άλλα 

i!εωροϋνται ραγιάδες· έδ. ύπο Π. Μ. Κ ο ν τ ο y ι ά ν ν η, έν π. 'Αi!ηνά 
29 (1917) 217 έπ. 

Διάταξις πΚ Καλλινίκου Ε', « διαίτηαις κληρονομικών δικαίων »ι έδ. 

ύπο Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 81. 
Δύο έγκύκλιοι ( 29 Αuγούστου καl 25 'Οκτωβρίου) έπ. Κοζάνης Θεο· 

φίλου, κατd τοϋ στολισμοί) τών γυναικών, έδ. ύπΟ Μ. Καλινδέρη, 

Εν\3~ άν. 97 έπ. 
Regolanιento ecclesiastico risguardante il clero ortodosso della sere· 

nissima Repubblica settinsulare. In Cor!u. Ή έλλ. μετάφρασις 
έδ. τΟ 1805, VπΟ τΟν τίτλον: «Διάταξις έκκλησιαστικη άφορώσα τΟν 
δρi!όδοξον κλi'jρον τi'jς 'Επτανήσου. Κερκύρg ... ». 

ΚαταστατικΟν τοίi έσναφιοϋ τών &μπατζήδων Φιλιππουπόλεως, έδ. ύπΟ 

Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, έν π. Θρακικα 2 ( 1931 ) 329" πρβλ. τ ο ϋ 

t δ (ο υ, έν ΑΘΛΓΘ 3 ( 1936 · 1937) 145- 195 καl 7 ( 1940 · 1941) 
9. 65. 

1804. Ναυτικός νόμος "Υ δρας, έδ. ύπο Γ. Κ ρ ι ε ζ iϊ, 'Ιστορία τi'jς νήσου 

"Υ δρας (Πάτραι 1860) 72 έπ. Πρβλ. έν τούτοις Ι. Μ α ν ι α τ ο
πού λ ο υ, Το ναυτικον δίκαιον τijς 'Ύδρας ( Άi!. 1939) 16 έπ. 

1805. Κωνσταντlνου Άρμενοπούλσυ Κριτου Θεσσαλον(κης Πρόχειρον, το 

λεγόμενον ή Έξιiβιβλος ... Ένετίησιν. Παρa Πάνφ Θεοδοσίου. "Εκδο
σις όμοία πρΟς τΎιν τοϋ Γλυκυ τοϋ 1766. 

« .ΣυμφωJιητικδν γράμμα» τοϋ έσναφιοϋ τών άμπατζήδων Φιλιππου-



'" ! 

, 
i 

188 Δημητρί.ου Σ. Γκίνη 

πόλεως, τfiς 29 Ίουνίου, Εδ. ύπΟ Κ. Μ. ~Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, έν π. 
Θρακικα 3, 329 επ. Πρβλ. τ ο ϋ ! δ ίο υ, έν ΑΘΛΓΘ 3, 145 επ. 

1806. 10 Δεκεμβρίου. « 'Άρl!ρα κεφαλαιώδη τοϋ έν Σμύρνη συστήματος 
τών ρωμαίων πραγματευτών », έδ. 1Jπ0 Ν.Σ.Γ., Εν π. ~Όμηρος 6 

( 1878} 58. 60. 
1808. Γραπτα ι!{} ι μα Φολεγάνδρου, έδ. έν JGR 8, 522. · · 
-

3 Εγκύκλιος του καπουδιΙν πασά Γαζfj Σελίχ, πρΟ; τΟ'Uς προεστώτας τfiς 
' ' ., _(I_~ ~ 10 334 ' ν1lσου Πάτμου, έδ. ύπο Μ. Μαλανδρακη, ενυ αν. , επ. 

'Εγκύκλιος τοϋ καπουδδ.ν πασά Ραμ&ς ~Αβδούλ, πρΟς τοUς κατοί
κους πέντε ηlσων τοϋ Αίγαίου, έδ. ύπΟ τ ο ϋ ί δ ίο υ, Εν8

3 

άν. 10, 
335 επ. 

1809. 'Εγκύκλιος πΚ 'Ιερεμίου Δ', τijς 11 Δεκεμβρίου, προς τοiις έπισκό· 
πους, περl είσπράξεως τών Οφειλομένων έτη σ ίων είσφορών τών :Μονών 
προς το Πατριαρχείον. Ε!ς 4ον ( έν ΙΕΕΕ 1589 }. 

1810. Γραπτα i!{}ιμα Νάξου, έδ. έν JGR 8, 523 · 558. Πρβλ. Ία κ. Β ι· 
σ β ί ζ η, 'Η πολιτικiJ δικαιοσύνη κατα τiJν Έπανάστασιν (ΆΙ!. 
1941} 188 επ., Ν. Πανταζοπούλου, Άπο τής λογίας παραδό· 
σεως εlς τον &στικον κώδικα (ΆΙ!. 1947} 109 σημ. 48, Α. Κ α· 
τ. σ ο υ ρ ο ϋ Συμβολη στi] μελέτη τών έl!ίμων τijς Νάξου, έν π. Να-

' Of_(l_ 1 ΟΙ ~δ I 

ξιακΟν 3 Αρχείον 1, 8 έπ. τα γραπτ& ταϋτα.ευιμα φαινεται, ο τι ου ε-

ποτε 'ίσχυσαν· πρβλ. Άπάντησιν Δημογεροντίας Νάξου, δημ. ύπο 
Ι. Β ι σ β ί ζ η, έν ΕΑΙΕΔ 3, 168 επ. 

Διάταξις πΚ cΙερεμίου, «προικοδοσιών όροι καl κανόνες», εδ. ύπΟ 

Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 129. 
Κήρυγμα τοϋ Διοικητοϋ Κερκύρας, τfjς 16 Όκτ., περι διαχειρίσεως 

τf)ς περιουσίας τών ναών καt μονών τfiς νήσου. ( Μονόφυλλον εντu
πον έν 'Αοχ. Ίον ίου Γερουσίας}. 

Κανον,ισμοt τ'&ν ~Εκκλησιών καl τοϋ Κλιlρου τών ~Ιονικών νήσων. Είς 
8ον. (έν Γ ΑΚ. Άρχ. Βλαχογιάννη 55, 967 }. · 

Διάταξις πΚ (Ιερεμίου, περl προικοδοσιών, εδ. ύπΟ Γεδεών, Καν. 
Διατ. Β' 134. 

'Αχτναμες σ. Μαχμοiιτ Β' ϋπερ Άλβανιτοχωρίου ( παρα το Τύρνοβον} 
Βουλγαρίας, έδ. βουλγαριστι ύπο Σ β. Τ ζ όνε β, Ίστο.ρία τijς πό: 
λεως Γκόρνα Όρισχοβίτσα και των περιχώρων της Λεσκοβετς και 
'Αρμπάνασι ( Τύρνοβον 1932} σ. 29. Πρβλ. Κ. 'Άμα ν τ ο ν, έν 
ΠΑΚ 10, 45. 

1812. Συμπληρωματικα γραπτα ι!{}ιμα Σύρου, έδ. έν JGR 8, 501 επ. 
Διαταγiι τοϋ Χουρσi"ιτ Μεχμετ καπουδΟ:ν πασά, πρΟς τοVς προεστώτας 

Νάξου, περl τοϋ καταβλητέου φόρου, έδ. ύπΟ Π. ~Ιωάννα~, Εν π. 
Έλληνικα 5, 218 έπ. 
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Διάταξις πΚ (Ιερεμίου, περl πολυτελείας, Εδ. ι'JπΟ Γεδεών, Καν. 
Διατ. Β' 142. 

«!(όπια τών τοπικών συνη{}ειών τfjς Πάτμου, όταν έ'ρχεται βοεβόδας»-, 

έδ. ύπο Μ. Μαλανδράκη, i!vil' &ν. 10, 336 επ. 
1813. "Εγκύκλιος τοϋ καπουδΟ:ν πασά Χουρσi)τ J\1εχμετ πρΟς τοV; πατμίουs,

έδ. ύπο Μ. Μαλανδράκη, i!vil' &ν. 10, 339 επ. 
Σύστημα η Διαταγαι κατα ψηφον άπάσης τijς συνελεύσεως τής Εν 

J\1ακεδονίq πόλεως Μελενίκου, πρΟς πλείονα άφορωσαι βελτίωσιν 
τών έν αUτίi {}είων ο'ίκων, σχολών τε και νοσοκομείων και τfiς τών 
ενδεών άπάντων φιλαν{)-ρωποτέρας οίκονομίας τε καl κηδεμονίαζ.'Εν 
Βιέννη ... » 

Διάταξις πΚ Κυρίλλου<;"', κατα προικοδοσιών, έδ. ύπο Γεδεών, Καν. 
Διατ. Β' 145. 

'Εγκύκλιος &ρχιμ. 'Αλεξανδρείας προς τοiις Χριστιανοiις τών 'Ινδιών, 
VπΕρ άναρρύσεως αίχμαλώτων, Εδ. έν Δελτίφ πατρ. Βιβλιοitήκης 
'Αλεξανδρείας 2 ( 1949} &ριil. 4, σ. 9. 

Τα έσνάφια έν Καtρφ, αvτό{}ι 2 ( 1949} &ριil. 2, σ. 1· 3. 
Ό έπίσκοπος Δελβίνου τijς 'Ηπείρου Γαβριrιλ ηiJξησε τα δικαιώματα 

τοϋ γάμου &πο 60 παράδες ε!ς 3 γρόσια· πρβλ. Θ. Μ π α μ ί χ α, έν 
Ήπ. Χρ. 5, 65. 

1814. Διάταξις πΚ Κυρίλλου, περι κωλυμάτων γάμου, έδ. ύπο Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 149. 

1815. Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ, καl!ορίζον προνόμια έπ. Σερβίων ·Κοζάνης, 
έδ. ύπο Α. Σ ι γάλα, έν π. Μακεδονικα 1, 284. 

1816-1817. Κώδιξ πολιτικος τοϋ πριγκιπάτου τής Μολδαβίας. Μέρος Α' έν 
Ίασίφ 1816. Μέρος Β' 1816. Μέρος Γ' 1817. Άνεδημοσιεύ{}η έν 
JGR 8, 1· 355. Περι τών πηγών τοϋ Κώδικος τούτου, βλ. Κ. 
Τριανταφυλλόπουλον, Εν π. Revista istorίca romana 1 
( 1931} 32 επ. 

1817. « Ό έμποριχος Κώδιξ τής Γαλλίας μεταφρασil.εις έκ τοϋ γαλλικοϋ πρω
τοτύπου... παρ&. Ν ι κ ο λάου τοϋ Π α π α δ οπού λ ο υ, παρ~ ού 
προσενεχ{}εlς τψ εν Κ/πόλει Εντιμοτάτcρ συστήματι τών έ.λληνορρω~ 
μαίων Εμπόρων ... τύποις εκδίδεται. ~Εν Βιέννη ... » 

Costituzione degli Stati U niti delle Isole Ionie ... Corfu. 'Η ελλ. 
μετάφρασις, VπΟ Πλάτων ο ς Π ε τ ρ ί δ ο υ, έδ. τΟ 1818, VπΟ τΟν 
τίτλον: «Πολίτευμα τών Ενωμένων Επαρχιών των ~Ιωνικών νήσων ... 
Κερκύρq ... ». ~Ανεδημοσιεύ{}η τΟ 1855, ύπΟ τ-Ον τίτλον: «Σύνταγμα 

τοϋ ~Ιονίου Κράτους των 1817, ffiς νUν ύπάρχει μετερρυ8μισμένον ... 
Κερκύρg », κατ α μετάφρασιν Μ ι χ α η λ Σ. Ί δ ρ ωμέ ν ο υ. 

1818. Νομοilεσία τοϋ 'Υψηλοτάτου και εvσεβεστάτου Αlιilέντου καl 'Ηγε-
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μόνος πάσης Οi>γγροβλπχιας κυρ(ου κυριου Ί ωά ν ν ο υ Κ α ρ α τ ζ ii, 
βοεβόδα. 'Εν Βιέννη ... ». 'Ανετυπώ{)η έν JGR 8, 357-440. 

Νόμος "Υ δρας, έδ. έν ΑΚΥ 6, 42 επ. Πρβλ. Ι. Μ α ν ι α τ οπού λ ο υ, 
εν{)' άν. (ε τος 1804) 18 έπ. 

"Εγγραφον τiiς 10 Μα'Cου, έκ 14 aρ{)ρων, περl διοικηηκiiς δργαν~
σεως κο"•ότητος Κάστρου τijς Νάξου, εδ. 1Jπο Μ ι χ. Ι. Μ α ρ κ ο
π ο λ ι εν π. 'Εστια 1892 Β' 333 έπ. 

1819. Δύο δ:ατάξεις πΚ Γρηγορ(ου Ε', περl γάμου \εροδιακόνου, εδ. iJπo 
Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 155 καl 571. 

"'Ετερον σιγίλλιον 'tοϋ ίδίου, περl άπαγορεύσεως μικτών γάμων, f:δ_. 
1Jπο • Α ν{) ι μ 0 υ 'Α λ ε ξ ο ύ δ η, εν ΔΙΕΕΕ 4 (1892) 268 έπ. καl 
άνεδ. ύπο Ν. Β έ η, εν ΤΑ 369. 

• Απόφασις προεστώτων Αίyίνης, περl τών προσφευγόντων είς τiιν 
τουρκικiιν δικαιοσύνην, Εδ. ύπΟ 'Ι ω. Λ υ κ ο ύ ρ η, tH διοίκησις καl 
δικαιοσύνη τών τουρκοκρατουμένων νήσων ('Α{). 1954) 328 έπ. 

1820. «Κωνσταντινου 'Αρμενοπούλου ... η 'Εξάβιβλος ε!ς κοινi}ν 
γλώσσαν ... "Εκδοσις πρώτη ... 'Εν Βενετ(ζ! έν τii τυπογραφίζ! Πάνου 
Θεοδοσ(ου». Πράγματι ς' εκδοσις' πρβλ. ετη 1744, 1766, 1777, 
1793 καl 1805. Ε!ναι η τελευτα(α εκδοσις τijς μεταφράσεως τοϋ 
Άλεξ(ου Σπανοϋ. 

Γαλλικός lμπορικδς κώδηξ μεταφρασ{)εlς εtς τi}ν κα{)ομιλουμένην ημών 
διάλεκτον παρι'ι. Θ [ε ο δώρο υ] Ρ [άκου]. 'Εν Παρισιοις ... 

1821. Φιρμάνιον σ. Μαχμο\Jτ Β' ύπΕρ μ. Άγα{)ουπόλεως Ήσαtα, έδ. υπο 
'Αντ. 'Αναγνωστ(δου, έν π. Δωδεκανησιακi} Έπι{)εώρησις 2 

( 1948) 166 έπ. ' 
1822. 'Οργανικος νόμος (Σύνταγμα τών 'Αρμένων Κρήτης), c'iρ{)ρ. κ{) : 

« εως δ του. ν& Εκδοδώσι νόμοι είς τα πολι τικcl καl Εyκληματικα κ~ι
η)οια {}έλουν είναι είς χρfισιν οί νόμοι των άειμνήστων ήμων 
αi>~οκ~ατόρων ».'Εδ. ύπο Κ. Κ ρ ι τ ο β ο υ Η δ ο υ, Άπομν. 120 έπ. 

Προσωρινδν Πολlτεvμα τί'jς 'Ελλά~σς ( 'Επιδαύρο~ ). 'Ά~{)ρ. >(η'; 
«''Αχ οι τfiς κοινοποιήσεως τών εlρημένων Κωδηκων α ι πολι τι και 
καί έγ~ληματικαl διαδικασίαι βάσιν 8χουσι ταUς νόμους τών &ειμνή .. 
στων χριστιανών ήμών αϋτοκρατόρων καί τσUς παρd τοϊi Βουλευτι .. 
κοϊi κ~l ~Εκτελεστικοϊi Σώματος Εκδιδομένους νόμους' δια δε τα 

. κ 'δ ξ ' t • , ' 'Εμπορικά, ό έμπορικος τiiς Γαλλιας ω η μονος σχυει εις την 

'Ελλάδα». 
Β ' 'δ e 'Π Ζ 1 ~ Φιρμάνιον περί τών προνομ(ων μ. εροιας, ε . υπο . ε π ο υ, εν 

ΑΙΔ 11, 75 έπ. 
1823. Νόμος τιjς 'Επιδαύρου (Προσωρινον Πολίτευμα "Αστρους), c'iρ{)?· 

π': « <Χχρι δΕ της κοινοποιήσεως τών εtρημένων Κωδήκων, κατd μεν 
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τα ~Εγκληματικα καl Πολιτικd ίσχύουσιν οί Νόμοι τών ημετέρων 
άειμη)στων χριστιανών Αϋτοκρατόρων τής Κ/πόλεως, τΟ άπάνδισμα 
τών 'Εγκληματικών τiiς Β' 'Ε{)νικijς. Συνελεύσεως τών 'Ελλήνων, 
και οί άπΟ τiιν διοίκησιν έκδιδόμενοι Νόμοι, κατd δΕ τα Έμπορικα 
tσχύει μόνος τijς Γαλλίας ό Έμπορικος Κώδηξ ». 

Φιρμάνιον, ΊJπΕρ μ. Κρήτης Καλλινίκου, έδ. {ιπΟ Γ. Ι .. Οίκονομί .. 
δ ο υ, έν π. Χριστ. Κρήτη 2 ( 1913) 237-245. 

1824. Κώδιξ τών νόμων. Φυλλάδιον Α'. 'Εκ τijς έν "Υδρg Τυπογραφ(ας. 
Είς 16ον. Περιέχει: 'ΆπάνΟισμα τών Έγκληματικώv. 

Νόμος τijς ~Επιδαύρου Ί]τοι προσωρι~Ον πολίτευμα της ~Ελλάδος ... 
"Υδρα ... » εtς 16ον. 

1827. Διάταξις πΚ Άγα{)αγγέλου, περl προικοδοσιών, έδ. ύπο Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 314. 

Βεράτιον μ. Πάφου Χαρίτωνος, έδ. έν π. Κυπριακα Χρονικd 5, 5 έπ. 
« Διαταγαl γάμων καl προικοδοσιών . ... Οροι και κανόνες. ~Εν τ ψ τοϋ 
Πατριαρχείου τfjς Κ/πόλεως τυπογραφείφ »' είς 4ον. 

Πσλιτικδν Σύνταγμα τί'jς 'Ελλάδος ( Τροιζijνος ). 'ΆριJρ. 99: «'Η 
Βουλi} χρεωστεί να φροντιση διι'ι. νa συνταχ{)ώσι Κώδηκες Πολιτι· 
κΟς ~ΕγκληματικΟς και Στρατιωτικός, 8χοντες ίδιαιτέραν βάσιν τi}ν 
Γαλλικi}ν Νομο{)εσιαν. » 'Άρ{)ρ, 134: <<Ή δικαστικi] έξουσ(α δικά
ζει κατι'ι. τοuς γραπτο\Jς νόμους τοϋ ε,~νους ». 'Άρ{)ρ. 142: << "Εως 
δτου δημοσιευδώσι Κώδικες ... οί Βυζαντινοl Νόμοι, τΟ ~Απάνδι
σμα τών εγκληματικών ... καl οϊ παρa τiiς Έλληνικijς ΠοJ.ιτε(ας δη
μοσιευόμενοι νόμοι 8χουν ίσχύν' είς δΒ τα έμπορικd ίσχ:Uν νόμου 
εχει ό έμπορικος τijς Γαλλ(ας Κώδηξ ». 

« ''Εκ{}εσις σαφεστέρα τών .. , περί προικών κεφαλαίων » τfiς μ. Παοα· 
μυ{)(ας, έδ. ύπο Δ. Α. Π α ν α γ ι ω τ ι δ ο υ, έν ΠΕΦΣΚ 27, 309 iπ. 
(πρβλ. ετος 1792 ). 

Δ ι ο ν υ σ ίο υ Π ύ ρ ρ ο υ τού Θετταλοϋ, Νομικδν βιβλίον κατ~ άλφά~ 
βητον, είς ε'ίχοσι βιβλία, Θεωρητικόν, ΔικανικΟν και ~Εκκλησιαστι
κόν, έκ τής Έξαβίβλου καl τοϋ Μολδαβικοϋ Κώδικος τοϋ Καλλι
μάχη' βλ. Δ. Πύρρου, Άρι{)μητικ1] ( Ναύπλ. 1828) 45' πρβλ. Π. 
Ζ έπο υ, Ή νεωτέρα έλλην. έπιστήμη τοϋ Άστ. Δικα(ου ('Α{). 
1954) 14, σημ. 7 καl Ίακ. Βισβ(ζη, έν ΑΙΕΔ 6 (1955) 1-7. 
ιΗ τύχη τοϋ χφ. Ciγνωστος. 

1828. 'Έγγραφον τών άντιπροσώπων τών Συμμάχων Αi'Jλών, &πευ{)υνου
~ών 28 έρωτήματα καl ζητουσών η)ν λύσιν των ( τijς 9 Όκτ. ), έδ. 
εν Correspondance du Comte Capodistria, τ. 4, 460 έπ. καl 
( δρ{)ότερον) ύπο Α. Μάμο υ κ α, Τι'ι. κατι'ι. τi]ν άναγέν. τijς 'Ελλά
δος, τ. 11, 236 έπ. και: Άπάντησις τοϋ Πανελληνίου δια τοϋ Κα· 
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ποδίστρια ( τfjς 18/30 Όκτ.) ~ν Correspondance, τ. 4, 455 έπ. καl 
1\ί ά μ ο υ κ α, Ενδ~ &ν. 11, 245 έπ. ~Ιδιαιτέρως Ενδιαφέροντα τα ύπ~ 
iiρι{J. 24. 28 έρωτήματα. Αί iiπαντήσεις τfjς Κυβερνήσεως ο~χl πάν
τοτε &κριβείς (πρβλ. Δ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ, 'Ιστορία τών 'Α,'Jη

ναίων, 2, 56 έπ. ). 
Κατάστρωσις των Εκπαλαι σιουρουτίων τοϋ βηλαετίου Ζαγορίσυ, έδ. ύπΟ 

Ί. Λ αμπρί δ ο υ, Ήπ. Μελετήματα, Θ' 82 έπ. καl vπο Π. Β ι ζ ο υ· 
κ ί δ ο υ, εν ~π π. Χρ. 2, 33 επ. "Ανεδ. ύπΟ Δ. z ώ τ ο υ, CH δικαιο
σύνη ε!ς το Κράτος του Άλiϊ πασά ('Α{}. 1938 ) 56 έπ. 

Ψήφισμα ΙΘ' τfjς 15 Δεκ. του Κυβερνήτου (Μάμο υ κ α, ~ν{}' &ν. 11; 
505 έπ.) aρ,'Jρ. 38: <<Τα δικαστήρια &κολου{Jουν ε!ς μεν τα πολι
τικά, τσUς νόμους τών αύτοκρατόρων, περιεχομένους είς τi}ν πρόχει.:. 
ρον "Εξάβιβλον του ~ Αρμενοπούλου, είς δε τα έμπορικά, τΟν τfjς 

Γαλλίας έμπορικΟν κώδηκα ». 
1829. Συν{Jήκη 'Αδριανουπόλεως. 
1830. Πράξις ύπ' iiρι,'J. 64 τfjς 4 Φεβρ. Α': « Ό ~πl τfjς Δικαιοσύνης 

ΓραμματεVς τόσον έκ τών Βασιλικών Οσον καl έκ των Νεαρών τών 
μεταγενεστέρων αύτοκρατόρων {}έλει συλλέξει άπαντας τοUς πολι τι· 
κοUς βυζαντινοVς νόμους, κατατάττων· αύτοVς είς τΎιν άνήκουσαν 

τάξιν». 

'Εγκύκλιος περl ~{}ίμων, τiϊς 15 Δεκ., προς τοvς Προέδρους τών δικα· 
στηρίων Σπάρτης, ~δ. ~ν Μάο υ ρ ε ρ (μετ. Ε. Κ α ρ α σ τ ά {j η), Ό 
έλληνικος Λαός, Α', 429 έπ. 

Ψήφισμα 152 τfjς 15 Α~γ. Περl Διοργανισμοiί Δικαοτηρiων. 'Άρ,'Jρ. 
148: «τα δικαστ1lρια δια μΕν τΟ πολιτικΟν άκολουitοϋν του-ς νόμους 
τών αύτοκρατόρων· έωσοϋ δ' Εκδο{Ηi ή παρασκευαζομένη συλλογη 
αύτών, {}έλουν συμβουλεύεσ{}αι τους περιεχομένους είς τiιν πρόχειρον 
έξάβιβλον του 'Αρμενοπούλου ». 

Φιρμάνιον σ. ΜαχμοiJτ Β', vπερ τfjς Χίου, έδ. ~πο S t e Ρ l1a η ο Ρ ο li, 
176 έπ. 

1831. 20 Μα'ίου. Προκήρυξις του sν Χανίοις Κρήτης Συμβουλίου του &ντι
βασιλέως Αίγύπτου, περl φόρων, Εδ. ύπΟ Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Εν 
ΕΕΚΣ 1, 137 έπ. 

1832. Πολιτικόν σύνταγμα τijς Έλλάδος, τΊjς 15 Μαρτίου, τijς Ε' Συνε· 
λεύσεως. "Αρ,'Jρ. 291 : <<'Έως δ του δημοσιευ{Jώσι κώδικες νόμων, 
κατα τΟ 118 Ciρitρoν, οί βυζαντινοl νόμοι των ρωμαίων καl χριστια
νών aυτοκρατόρων ... και οί παρα τfiς έλληνικijς πολιτείας δημοσιευό
μενοι Εχουν ίσχύν ». 'Άρίtρ. 288: « αί Ε:ξ δλων των κοινωνικών σχέ
σεων πηγάζουσαι συμφωνίαι καl αί άπΟ συναλλαγμάτων υπο{}έσεις 
Μλουν δικάζεσ,'Jαι καl iiποφασίζεσ,'Jαι κατα τας βάσεις έφ' &ν στη-

26 ·11 . 1956 
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ρίζονται, χωρις να παραβιάζωνται είς τΟ παραμικρΟν τα εγγραφα 

καl αί συνίtfjκαι, αί γενόμεναι Επl καλfi πίστει καl κατα τCις Επικρα

τούσας τοπικας συνηitείας ... ». 
'Ανακοίνωσις Ύψ. Πύλης πρΟς τους Εκπροσώπους τών τριών Μ. Δυ

νάμεων ( 10 Δfβρίου) περl τών χορηγη{Jέντων τii Σάμφ προνομίων, 
έδ. vπο Stephanopoli, 181 έπ. 

Θέσπισμα περt περιορισμού τών προικοδοσιών διαφόρων χωρίων τοϋ 

βιλαετιοu Ζαγορίου τfjς 'Ηπείρου, έδ. ~πο Π. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ ~ν . ' 
Ηπ. Χρ. 2, 37 έπ. 

1833. Γραπτα ~{}ιμα Σπετσών, ~δ. έν JGR 8, 559.563. 
Γραπτa Ιf{Jιμα 'Αν. Σπάρτης, ~δ. ύπο Ία κ. Β ι σ β ί ζ η, έν π. Ά,'Jηνii 

53, 253 έπ. 
<<Πρόχειρον νόμων, το λεγόμενον Ή Έξάβιβλος, συλλεχi!είσα &πο 

δλους τους νόμους κατ' Εχλογ1)ν καl έπιτομiιν και συνταχ~είσα οϋτω 
παρCt ... Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τοϋ Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ και μεταφρα
σ{Jείσα παρa Κ. Κ λ ο ν ά ρ η. Έv Ναυπλίω ... ». 

'Εγκύκλιος τijς 22 Μαρτ(ου τijς έπl τfjς Δικαιοσύνης Γραμματείας, 
πρΟς τους έπαρχιακοUς Είρηνοδίκας καl .Δημογέροντας τfις 'Επικρα

τείας. Περιέχει κατάλογον ~ρωτημάτων (<<ζητημάτων» ) περl τοπι· 
κών έ{Jίμων· iiνεδημοσιεύ{Jη vπο Δ. Π α σ χάλη, εν ΑΟΚΕ 5, 151 
έπ. καl ~v ΑΙΔ .6, 217έπ. καl ύπο Ί. Β ι σ β ί ζ η, έν ΕΑΙΕΔ 3 ( 1~50) 
160 έπ. 

18 'Ιανουαρίου. Προκήρυξις του Σερασκέρη Κρήτης, περl φόρων, έδ. 
~πο Ν. Β. Τ ω μ α δ άκη, ~ν ΕΕΚΣ 1, 133 έπ. 

1834. Προνόμια Σάμου. Βλ. Μετάφρασιν {ψηλοu α~τοκρ. Φιρμανίου, ijτοι 
τfiς δρyανικijς Διατάξεως τijς ~κδο{Jείσης το 1834 καl περιεχούσης 

τα χορηγηθέντα τοίς Σαμίοις Προνόμια ( 1839 ). Πρβλ. 'Αρχείον 

Σάμου 4 ( 1955) 105 έπ. 
1835. 'Έκδοσις τfjς Έξαβίβλου του Άρμενο πού λ ο υ, έν Άi!ήναις ( μόνον 

κείμενον)' πρβλ. Ία κ. Β ι σ β ί ζ η, έν ΤΑ, 163. 172. 
Φιρμάνιον σ. Μι1χμοiιτ Β' περt τιiJν προνομίων· τc'Ον Επανι::λ-3ουσ6)ν 'δπΟ 

τΟν τουρκικΟν ζυγΌν νήσων Καλύμνου, ~Ικαρίας, Πάτμου καl Λέρου, 

έδ. ~πο Γεδεών, Γράμματα 107 έπ. καl ~ν γαλλικii μεταφράσει 

~πο Stephanopoli, 34 έπ. 
Φιρμάνιον σ. Μαχμοuτ Β' vπeρ τfjς Χίου, Εδ. vπο S t e p h a η ο p ο 1 i, 

176 έπ. 
Φιρμάνιον τοϋ ίδίου, -δπΕρ έπισκ. Προκοννήσου Βησσαρίωνος, Εδ. -δπΟ 

Τ. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, εν ΑΘΛΓΘ 20 ( 1955) 125-131. 
1836. Διάταξις π Κ Γρηγορίου <ϊ', περl προικοδοσιών, έδ. ύπο Γεδεών, 

Καν. Διατ. Α' 328. 
ΕΠΕΤΗΡΙ:Ι: ΕΤΑΙΡΕΙλ:Ι: 8\"ΖΛΝΠΝΩΝ :Ι:Πtι:ΙΥΔΩΝ ~Ετος K'i' 13 
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Διάταξις τοϋ αύτοϋ, περl έγκύρου γάμου, έδ. αVτό{}ι, Β' 203. 
Έγκύκλιος τοϋ αύτοϋ, περl &παγορεύσεως. tci')V έκ πορνείας γάμων, έδ. 

. ύπΟ Θ ε ο τ ο κ α, 196. 
Φιρμάνιον περιέχον τα πρώτα καl δεύτερα προνόμια τfjς Σάμου, έδ. έν 

'Αρχείον Σάμου 4 ( 1955) 109 έπ. 
1837. Διάταξις του α1ηου, κατ<'< τών Άδελφάτων, εδ. ύπο Γεδεών, Καν. 

Διατ. Β' 207. 
1838. Διάταξις του αuτου, περl διαζυγfου, εδ. αuτόιίι, Β' 336. 

17 Όκτ. Άπάντησις τijς Έκκλ. Έπιτροπijς προς πΚ επι τijς 'Αναφοράς 
τfjς ~Ιονικfjς Διοικήσεως πρΟς πΚ, περl βα{}μολογίας τών συνοικεσίων, 

εδ. εν Πρακτικα τijς Ιίγfας του Χριστου Μεγάλης Έκκλησfας, 
Κ/πολις 1839, σ. 59- 130. Έν συνεχε(g : Έπιστολi] πατριαρχε(ου 

καl Συνόδου πρΟς τοVς Έπτανησίους. Τόμος περl συνοικεσίων. Έπι~ 
στολi"ι πρΟς ~Αρχιερείς ~Επτανήσου, καl Έπιστολη πρΟς Βουλήν. 

1839. «Τόμος περi συνοικεσlων », επl πΚ Γρηγορίου 'ϊ', εδ. εν Συντ. 5, 
164 Επ., ύπΟ Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 370 έπ. καl ύπΟ Θ ε ο· 

τοκii, 197. 
Βεράτιον ( Χάτι Σερlφ) σ. Μαχμοiιτ Β' προς τον μ. Ήρακλεfας Διονύ

σιον μνημονεύεται ύπο Σ. Θ. Θ ε ο φ α ν ε (δ ο υ, εν ΑΘΛΓΘ 14, 353 
έπ., περl τών προνομfων του Γένους. Πρβλ. Η e i d b ο r η, Manuel 
de droit public et adrninistratif de !Έrnpire Ottornan, 1 ( 1908) 
94, 297. 

Χάτι- σερlφ τfjς 3 Νοεμβρ(ου, εδ. εν Όi!ωμ. Κώδ. 1, 13-17 καl ύπο 
τ e s t a, 5, 140 έπ. 

1840. 'Έγγραφον πΚ Άνi!fμου Δ' προς π. Άντιοχε(ας, περl παρακωλύσεως 
έκ-θέσμων γάμων, Εδ. VπΟ Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η, Έπίσ. πατρ. Εγγραφα 

1, 260. 
1841. Γράμμα πΚ Άνιίfμου Δ', κατ<'< προικοδοσιών, προς τοiι; δρi!οδόξους 

τijς μ. Νικομηδεfας, εδ. ύπο Γεδεών, εν π. Φιλολ. Ή χω Κ/πόλεως 
περ. Β' &ριi!. 3 ( 1896) 17 έπ. 

Codice civile deglί Stati Uniti delle Isole Ionie. Corfiι ... ε!ς Sον.'Εδ. 
έν έλλ. μεταφράσει τΟ 1851. Έπίσης έμπορικΟς καl ποινικΟς Όργα
νισμος Δικαστηρ(ων, Πολιτικi] καl Ποινικi] Δικονομ(α. Πρβλ. Π. 
Ζ έπο υ, ~Η σημασία τοϋ 'Ιονίου πολιτικού Κώδικος, ώς τοπικοϋ 

έλλ. Δικαfου, εν ΑΙΔ 5, 556 έπ. 
1843; Μ. Γεδεών, At φάσεις του παρ' ήμίν εκκλ. ζητήματος ( Κ/πολις 

1910) 60: « προiJύμως ι ή τουρκικi] Κυβέρνησις I έδέχiJη ... νd προ
καλέσυ ζήτημα περί δια{}ηκών τών Χριστια1ιών ». 

1844. Διάταξις πΚ Γερμανου Δ', περl προικοδοσιών, εδ. ύπο Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 335. 
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1846. Ύψηλη διαταγi] περl μη επεμβάσεως εtς τ<iς γαμικ<'<ς ύποi!έσεις εν 

Γενl ·[ Παζάρ; ], μνημονεύεται ύπο Γεδεών, Γράμματα, σ. στ', 

Διαταγi) πρΟς τΟν καδfιν 'Αμασείας, έπt τοϋ αUτοϋ -θέματος, μνημο

νεύεται iJπO τ ο ϋ ι δ ίο υ, αϋτό{}ι, σ. στ'. 

1848. 'Έγγραφον πΚ Άνιί(μου Δ' προς π. Άντιοχεfας, περl γάμων μεταξiι 
έτεροδόξων, έδ. ύπΟ Κ. Δ ε λ ι κάνη, Εν~~ άνωτ. 1, 305. 

1849. 'Εγκύκλιος επιστολi] πΚ Άνιίfμου Δ', περl δρκου, εδ. εν Συντ. 5, 
617 έπ. καl ύπΟ Θ ε ο τ ο κ α, 107 έπ. 

1850. Συνοδικος τόμος ( 29 Ίουνfου ), δι' ov &νεκηρύχi!η το αuτοκέφαλον 

τijς Έκκλησfας τijς 'Ελλάδος, εδ. εν Συντ. 5, 177 έπ. 
Φιρμάνιον ύπ/;ρ τijς Σάμου, έρμηνευτικον τοϋ φιρμανfου του 1832, εδ. 

εν Άρχείον Σάμου 4, 113 έπ. 
1852. Νόμος ΚαταστατικΌς τfjς 'Ι. Συνόδου τfjς Έκκλησ(ας τijς Έλλάδος, 

εδ. εν Συντ. 5, 602 έπ. 
Νόμος περί Επισκοπών καl Επισκόπων καί περί του VπΟ τοUς Επισκό

πους τελοϋντος Κλήρου, έδ. αύτό-θι, 5, 591 έπ. 
Φιρμάνιον ύπΕρ τfiς Σάμου, έρμηνευτικΟν τοϋ φιρμανίου τοϋ 1832, 

εδ. εν 'Αρχείον Σάμου 4, 119 έπ. 
Φιρμάνιον σ. Μετζήτ, περi τηρήσεως τών Εκκλησιαστικών δικαίων τών 

ρωμαίων, έδ. VπΟ Γεδεών, Γράμματα 114 έπ. 
1853. Φιρμάνιον ύπερ πΚ Γερμανου Δ', εδ. ύπο Γεδεών, Γράμματα 164 

( ενi!α, εκ παραδρομfjς, ετέιίη χρονfα: 1852' πρβλ. τ ο υ t δ f ο υ, Αι 
φάσεις, σ. 61, ση μ. 73 ). 

1855. Βεράτιόν ύπ/;ρ μ. Βελεγράδων Άνιίfμου Άλεξούδη, εδ. ύπ' α υ τ ο υ, 
Σύντομος lστ. περιγραφη τfjς Ί. Μητρ. Βελεγράδων (Κέρκυρα 

1868) 133. 
Βεράτιον πΚ Κυρfλλου Ζ', εδ. εν γαλλ. μεταφράσει, ύπο Τ e s t a, 

5, 162. 
Ύ πόμνημα 13 Μα·tου 'Ααλή- πασά προς λόρδον C!arendon: « τd πα

τριαρχεία ... συγκεντρώνουν τοιοϋτσ σύμπλεγμα πολιτικών καl Dρψ 
σκευτικών δικαιωμάτων, οϋτως Wατε δύναταί τις είπείν, ότι, έκτΟς 

της πολιτικfjς έξουσίας, fjν μόνη η τουρκικη. Κυβέρνησις άσκεί, οί 

Χριστιανοί δισικσϋνται, δικάζονται καί διευ{)ύνονται μάλλον ύπδ 

χριστιανικής I) τουρκικής έξουσlας.» Έδ. ύπο Τ e s t a 5, 156' πρβλ. 
Stephanopoli, 23. 

1856. Χάτι Χουμαγιούν, τής 18 Φεβρουαρ(ου. Έδ. εν έλλ. μεταφράσει εν 

Όi!ωμ. Κώδ. 1, 21· 39. 
Συν.flήκη Παρισίων, ής τΟ άρ8ρ. 9 έπικυροί τΟ εlι8Vς άνωτέρω Χάτι

Χουμαγιούν. 

1859. 26 Μαtου. Προκήρυξις του Διοικητου Κρήτης Μουσfρη Χουσνij πασi.i, 
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περl ποινικών διατάξεων, sδ. ύπο Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, εν ΕΕΚΣ 

1, 136 έπ. 
1860. Βεράτιον πΚ. Ίωακεlμ Β', έδ. εν 'Ο{)ωμ. Κώδ. 3, 2739 έπ. 
1861. Καταστατικον Δημογεροντίας Διδυμοτείχου, τής 22 Ίαν., εδ. vπο 

Γ ρ. Π. Ε fJ {)υ μίου, εν ΑΘΛΓΘ 18 ( 1953) 212 έπ. 
'Εγκύκλιος Μ. Βεζύρου, σχετικΎι προς τfιν κληρον. διαδοχfιν τών Χρι· 

στιανών, εδ. vπο Υ ο u η κ, Corps de droit ottomaη ( Oxford 1905) 
1, 283. Πρβλ. Μ. C a r a v ο c y r ο, Droit successoral eη Turquie 
( Κ/πολις 1898) 152, ση μ. 

Φιρμάνιον Uπ8ρ Σάμου, έρμηνευτικΟν τοϊi φιρμανίου τοϋ 1832, μνη
μονεύεται ύπο S t e p h a η ο Ρ ο I ί, 64. 

1862. Γενικοl Κανονισμοl τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου, εδ. εν ΌiJωμ. Κω δ. 3, 
2773 έπ. καl εν !διαιτέρcρ φυλλαδίφ. 

1864. Πρακτικον περl ε{)ίμων ΚαρπάiJου, εδ. vπο Μ. Μ ιχαηλίδου

Ν ο υ ά ρ ο υ, Ι!ν{)' &ν. 14 έπ. Άνεδ. εν JGR 8, 564 έπ. 
1865. Βεράτιον &ρχιεπ. Κύπρου Σωφρονίου, εδ. ύπο Φιλ. Γεωργίου, 

Ε!δήσεις \στορικαi περi τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου ( 1875) 136 έπ. 
1866. Νόμος ΡΝ' περl &φομοιώσεως νομο{)εσίας 'Επτανήσου. 
1867. « Td πρΟ δεκαετίας προνόμια τijς νήσου Χίου»" Sδ. ύπΟ Π. Κ ο ν

τ ο γ ι (.ί ν ν η. Εν π. Χιακα Χρονικα 3, 76 έπ. 
ΚανονισμΟς τών &ρραβώνων Εν Σιατίστη, Sδ. UπΟ Α. Σ ι γάλα, Εν π. 

Μακεδονικα 1, 27 4. 
Considerations sur I'execution du firman im·perial du r8 fevrier 

r8s6, εδ. ύπο Te s t a, 7, 438 έπ. και έλλ. εν 'Ο{)ωμ. Κώδ. 1, 40 έπ. 
1868. Όργανικο; Νόμος Κρήτης. Έδ. εν Χανίοις, a.χ. [ 1879], ύπο τον 

τίτλον: Κρητικοϋ Κώδικας τεϊiχος Α' περιέχον ... Πρβλ. Ν. Β. Τ ω
μ α δ ά κ η ν, εν ΕΕΚΣ 2, 223. 

1871. ΣυνiJήκη Λονδίνου. 
1873. Κανονισμος Δημογεροντίας Διδυμοτείχου ( 17 Όκτ. ), έδ. ύπο Γ ρ. 

Π. Ei'J {)υ μίου, εν ΑΘΛΓΘ 20 ( 1955) 44-45. 
1875. Χάττι τfjς 30 Νοεμβρίου. Πρβλ. Memoire coηfidentiel sur le Hatti 

imperial ( 'AiJ. 1876 ), &νατ. εκ τοϋ M~ssager d' Atl1eηes. Πρβλ. 
'Εκ. 'Αλ. 4, 126. 

1876. ΓραπτΎι διατύπωσις εiJιμικου δικαίου 'Αστυπαλαίας, εδ. ύπο Μ. Μ ι
χα η λ ί δου-Ν ου άρ ου, εν π. Λαογραφία 13 ( 1950) 126 έπ. 

1878. ΣυνiJήκη Βερολίνου. 
Σύμβασις τfiς Χαλέπας (Κρήτης), δι' i'jς έπεξετά{)η καi διετάχ{)η ή 

πλήρης εφαρμογfι τοϋ Όργανικου Νόμου (βλ. f!τος 1868 ). Έδ. εν 
τi[) εν ετει 1868 μνημονευομένφ βιβλίφ. 

Άναφορa του Στυλ. Χουρμουζίου, προς τον βαλfiν Σάββα πασάν Κύ-
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πρου, περl τfjς κακής έφαρμογflς τών περl δια.flηκών διατάξεων έν 
τ1] νήσφ, έδ. -δπΟ Κ. Χρυσά ν{} η, έν π. Κυπριακαl Σπουδαl 18 
( 1954 ), σ. 'ι γ'- ρα'. 

'Εγκύκλιος Ύ π. Έξω τ. Τουρκίας, περi του κύρους δια{)ηκών τών Χρι
στιανών· πρβλ. Μ. C a r a ν ο c y r ο, Ι!ν{)' &νωτ. (Ι! τος 1861) 157. 

1881. 'Εγκύκλιος πΚ 'Ιωακείμ, περi δικαστηρίων, εδ. εν 'Εκ. Άλ. 1, 235. 
1882. Συνοδικfι διάταξις π Κ Ίωακεlμ Γ', επιτρέπουσα διαζύγιον μετ α τριετfj 

άποδημίαν &νδρός, ~ol φροντίζοντος προσηκόντως περL τfjς γυναικός, 
εδ. ύπο Θ ε ο τ οκά, 293. 

1883. Έπi τfjς διενέξεως μεταξiι Ύ ψ. Π ύλης καl Πατριαρχείων επt τών 

προνομίων, βλ. σχετικfιν &νταλλαγfιν εγγράφων, εν Έκ. Άλ. 3, 564-
570, 4, 125- 135, 17 4- 178 καl 4 70" επρόκειτο περl τής δωσιδικίας 
τών κληρικών έ~l ποιν. ύπο11έσεων, περl τi}ς δωσιδικίας έπL δικών 
διατροφfiς, ως καl περl δια{}ηκών' τα ζητήματα έλύftησαν ύπΕρ τών 
&πόψεων τοϋ Πατριαρχείου. 

1890. Περi τfjς &μφισβητήσεως τών προνομίων εκ μέρους τής Ύψ. Πύλης, 
πρβλ. Μ. Κ α ρ α β ο κ υ ρ ό ν, εν 'Εκ. Άλ. 33 ( 1913) 20. 

1891. ΒεζυρικΎι εγκύκλιος περi προνομίων, εδ. ύπο Θ ε ο τ ο κ α, 34- 36, ώς 
και σχετικΎι ταυτόχρονος πατριαρχικ1) έγκύκλιος, αϋτό{}ι, 37 ~ 38. 

1893. Δύο εγκύκλιοι πΚ περi προικός, εδ. ύπο Θ ε ο τ ο κ α, 503 έπ. 
1894. 'Εγκύκλιος πΚ περi διαζυγίου, εδ. ύπο Θ ε ο τ ο κ a:, 294. 
1897. Σαμιακο; κα,διξ, τε{)εiς εν !σχύ"ί &πο του 1899, καταργη{)εlς δε δια 

τοϋ ~Αστικού Κώδικας. 

1898. Περl κανονισμοti τών εν Σάμφ Ί. Μονών" νόμος 802 τής 1/1/1898. 
1900. Καταστατικος Νόμος τής εν Κρήτη ΌρiJοδόξου 'Εκκλησίας ( Χανιa 

1900 ). 
1901. Βεράτιον πΚ 'Ιωακεiμ Γ', εδ. ύπο Γεδεών, Γράμματα 65-75. 
1903. Άστικος Κώδιξ Κρ>)της ( ύπ' aριiJ. 573 ), εξ aρ{)ρων 1357. 
1909. 'ΈκiJεσις δημογεροντίας Σύμης προς τfιν τουρκικi}ν επιτροπfιν εξετά

σεως τών προνομίων τfiς νήσου, έδ. &ποσπασματικώς γαiλιστl ύπΟ 
S t e p l1 a n ο p ο I i, 37 - 39. 

Σύνταγμα Τουρκίας. 

'Υπόμνημα πληρεξουσίων τής Δωδεκανήσου προς τi}ν Ύψ. Π ύλην, περi 
διατηρήσεως τών προνομίων, εδ. ύπο S t e p h a η ο p ο I ί, 98- 106. 

1912. Ύπόμνημα τiiς 1/14 'Ιουνίου τών εν Α!γύπτφ Δωδεκανησίων, εδ. 
ύπο Stepl1anopoli, 87-98. 

1923. Συν{)ήκη Λωζάννης. Δι' αϋτfjς κατηργή{)ησαν τα προνόμια. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΆ ΓΡΆΜΜΑΤΑ 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ' 

1. 

Κύριλλος έλέφ {}εοϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 

και οίκουμενικόι; πατριάρχης. 
ls f ~Ίσον άπαραλλάκτως τοiί ίσου τοϋ πρωτοτύπου π(ατ)ριαρχικοiί 

ι τα ύπ' άρι&. 1, 2, 3, 4, 6 έκδιδόμενα .περαιτέρω πατριαρχικά γράμματα έ:ιτι
μελ&ς φυλάσσονται εtς τΟ τμfιμα χειρογράφων τfις Δημοσίας Βιβλιοfiήκης τfις Σχο
λfjς Δημητσάνης, τό δέ ύπ' ιiρι<&. 5 άπόκειται εl.ς την έν :Παρισίοις Γαλλικfιν Έ&νι
κiιν Βιβλισ&ήκην. Κατό. τi}ν 8κδοσιν α{ιt;ών άποκα{Ησταται σιωπηρώς ή όρ&ογρα
φία, ή στίξις, τά έν γένει σφάλματα τοϋ κειμένου, αί ήμαρτημέναι γραφαί, τCι. χά
σματα κλπ., δηλούται δΒ έν τέλει έκάστου εl.ς βραχ;iι ύπόμνημα ή άρ,χι>:η γρα,φή. τα 
άρχικιΙ τών κυρίων Ονομάτων και των μετά τιiς τελείας στιγμό:ς λεξεων γραφονται 
κεφαλαία. Τό. συντετμημένα καί. αί βραχuγραφίαι άναπτύσσονται έντΟς παρεν{Μ~εων, 
τό. έλλείποντα λόγιρ φ&οράς τού έγγράφου σuμπληρούνται έντΟς Ορ&ογωνίαιν αγκυ
λών [ 1 τα δ' έκ παραδρομης τοϋ γραφέαις χάσματα έντός άμβλυγω,•ίων άγκuλών 
{ ) . 'Ε~ός τών εlδικών παρεν&έσεων { } τί-&ενται τό. όβελιστέα. Δια κα-&έτων γραμ
μών χωρίζονται οί στίχοι άλλήλων καί Uρι&μοϋνται. 

2 Περγαμηvη καταλήγουσα είς γλώσσαν, άνευ βούλλας. "Εχει διαστάσεις 
Ο,71χ0,47 μ., τό δέ κείμενον καταλαμβάνει μόνον 0,53χ0,38 μ. Πλην αύτijς ύπάρ
χει καί. δεύτερον ί σ 0 ν, πανομοιότυπον της περγαμηvης, έπi κοινού χάρτου, εtς πλεί
στα σημεία φ&αρέντος καί. διατηρη&έντος δι' έπικολλήσεως έπί. τών νώτων λευκού 
χονδροU χάρτου συγχρόνου. "Εχει τΟ δεύτερον τοϋτο ιiντί.γραφον διαστ. 0,555κ0,4.16 
μ. καl έκ τοϋ δτι αί πρΟς τό περγαμηνΟν διαφοραί. ε'ίς τε τό κείμενον καl τό.ς ύπο
γραφάς τών συνοδικών ιig_;;_~_~ρέω~ .. :εο~.}~2~. ~:~_Ωl'.S ... ~i]ς __ έπικuρώσεως ~Ι ναι άσήμ?ντοι 
εtκάζομεν, δ τι μικρός χρ~Vος--δLlρρευσεν άπΟ τfjς έκπονήσεως έκατερου.: Αμφοτερα 
τά γράμματα ταϋτσ. δέν εlναι Cίγνωστα! διαφuλαχ&έ,ντα είς την έ~ Δημητσαν~ Βιβλιο: 
.ftήκην πρΟ τής "Ελληνικfjς έπαναστάσεως. Βλ. Ν ι κ ο υ Α. Β ε η, ~ροσftηκαι και 
διορ-&ώσεις είς τό Das Corpus der Grichischen Urcunden des Mιttelalters und 
der Neuren Zeit έν τίi « Byzantinische Zeitschrift », τόμ. XIV ( 1906 ), σελ. 
4.76. 'Αλλrl τό γρdμμα περιεσώit-η καί έκ τρίτου άντιγράφοu έν φφ. 305α- 306α τfjς 
γναιστfις Νομικfjς Σuναγωγfjς, τfις προνοίq. τού άοιδίμοu πατριάρχου "Ιεροσολύμων 
Δοσι-&έοu έκπονη&είσης. •Η τελευταία αύτη καταχό>ρισις πρέπει '\'ό. έγένετο έκ πα
τριαρχικού κώδικος τού ιζ' αtώνος. Αί εtς τό O.κoλoufi-oiiν κριτικΟν ύπόμνημα βρα
χuγρα~ίαι άναφέρονται: Π= Περγαμηνή, Α= δεύτερον έπί. κοινοϋ χάρτου ιiντ~γρα
φον, Ν .Σ. =Νομική Συναγωγή Δοσιtlέου Ίεροσολύμων, Κ = εκδοσις Καστορχη, 
έφ' -1j; στηρίζονται πιiσαι μεταγενεστέρως, Ε = εγγραφα, ήτοι συλλήβδην Π., Α· 

και Ν .:Σ. 

Πατριαρχικά γράμματα ύπέρ τfις μονης τοϋ Φιλοσόφοu 199 

παλαιγενοVς σιγιλλιώδους γράμματος, έκβλη{Jεν παρd του παλαιοϋ κ(αl) 

aρχαiου κώδικας τ(ης) τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης Έκκλησi(ας), δρα{}έvτος 

παρά τε τ(ής) ήμών I' μετριότητας κ(αi) της δπερτελεστάτης ίερaς τών 

aρχιερέ(ων) Συνόδου, τών lν άγiφ πν(εύματ)ι πο{}εινοτάτων ι!δ(ε)λ(φ)ών 

κ(αi) συλλειτουργών τών κ(αi) κάτω{}εν δπογραψόντ(ων). 

f
4 Πολύευκτος έλέφ fJεoV άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 

Ρchμης καl οίκουμενικΟς πατριάρχης. 

j5 f f(αl λιμένων μέν κατασκευαl τοίς έκ πελάγους χειμαζομένοις, 

οίκιών τε καταλύσεις πρΟς ξένους τε ύποδοχαί, τliλλα τε Οσα τοίς άν(Dρώ

π)οις έπινενόηται πρΟς έπικουρ{αν τώv ένοχληκότ(ων), πράγμα 16 τοϋτο 

λυσιτελές κ(αl) πολλήν r:hφέλειαν έμποιοϋν τοίς περ_l ταϋτα έαπουδακόσιν. 

~Αλλ' οϋπω πάvτα ταϋτα τοσοϋτον έπωφελεί, όσον ίερών οίκων οίκοδομαl 

κ(αί) προσόδων χορηγία, πρΟς τοϋτο τ(fιν) διαμοvήv αύτώv 17 διασώζουσα. 

τα μέv γdρ κανόσι παρέχονται τ(fι1') ώφέλειαv, άλλd περί τΟ σώμα κ(αί) 

μόνον τούτ(ου) ή {}εραπεiα, ή δέ γε τών ίερών σύστα(σις) κ(α/) i'ι.μφοτέ

ροις ψ)ν) lπικουρίαν lπάγει. Ψυχάς γάρ οlκειοί {}(ε)φ διά πράξεώς τε [' 
κ(αl) {}εωρί(ας), djp έκάτερα τιj) μονl)ρει βίφ κάλλιστα κατορfJοϋvται έκ 

τ(ής) κοσμικής τών ι!ν({}ρώπ)ων ι!ναχωρήσεως κ(αi) τd τοϋ σώματος πάνυ 

έν άσφαλείq, τηρεί. Τ(1)ν) γάρ βιοτικfιν άποφvyWν αύτοτρικυμίαν καΙ. τjj 

μo1'fj προσi9δραμcbν ijδη γαληνιfj, ώς χειμώνας τοϋ βίου τιj) μονήρει βίφ 

καΟορμιζόμενος· τοίς γάρ πρός ταϋτα σπουδfιν ποιουμένοις συναίρεσfJαι 

κ(αί) ήμ(άς) τών άναγκαί(ων) αν είη, συναράττεσfJαι δέ τοϋτο ού μόνον 

ώς κοινωνός j10 πρωτουργών τfj χορηγίq. τών άναγκαί(ων), άλλd κ(αl) πfiς 

τις liλλος, Ο; liv δυνη{}fl πραγματεύσασfJαι ταίς μογαίς. <:".0 δη πρΟ τών 

liλλ(ων) lίv είη, εί τις τd προσ6vτα ταύταις κειμήλια έπασφαλfj μένειν 

παρασκευάσειε, τοVς j
11 δέ τΟ ~ρ6τ(ερον) αύτdς δειμαμένους κιjκείνα ταύταις 

άφιερώσαντας, είς έγκιόμιον ούχ lλαττον. Οί μέν γάρ προσfjξαν αύτάς τφ 

U(ε)ιjj, οί δε τ(Ι]ν) φιλίαν τούτ(ων) lπραγματεύσαντο· δπερ οlικ liν tiλλο

Uέν περ γένοιτο, η I" lκ χρυσοβούλλων λόγων κ(αi) π(ατ)ριαρχικών σιγιλ
λ!(ων) {μη} δυναμέν(ων) πολλφ γε τφ περιιόντι τdς δρμdς τών πλεονε

κτών άναστέλλειv κ(αl) τ(1)ν) έλευUερίαν αύτών παρέχειν, ώς ή :τιρόiJε(σις) 

ι'jν έξ δ.ρχfίς τών αlιτάς δειμαμέ(νων). I" Οlι μην ι!λλd κ(αl) ίερών πν(ευ

ματ)ικών άξιοίιαfJαι δεί παρ' ήμών, άτε τ(ijς) πρΟς αύτdς τιμ1jς έπί τΟν 

κτlτορα τούτων παραπεμπούσης τΟν lπαιvον. 'Εξ ώv τήν τε προ{}υμίω• 

αύτώv έστιν έπαυξijσαι κ(αί) άλλους πρΟς τΟν δμοιον j14 ζ1jλον διερε{}ίσαι · 
είς τοϋτο δε τείνει τd τοϋ σκοποϋ. :Έπειδfι τοίνυν κ(αl) δ οίκείος τοϋ 

κρατίστου άγίου μου βασιλέως κ(αl) αύτοκράτορος κυρίου Νικηφ6ρου τοϋ 

Φωκfi, τοϋ έν άγίφ πν(εύματ)ι ποfJεινοτάτου υίοϋ τ(ijς) ήμών μετριότη

τας κύ(ριο)ς 1
15 'Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος, φιλόσοφος, δ πρωτασηκρfjτις, 

aτε φύσεως &Jν δ.γα{}ης κ(αi) πολλφ περi τά {}εία ποιούμ(εν)ος τ(!ιν) φρον-
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τίδα, ζijλόν τε ά1•αλαβών έv&εον κ(αί) διάπυρον έρωτα φιλοτlμφ χρησάμε

νος χειρί 1

16 άνήγειρεν έκ βάfJρων μονην ίερdν έν τfj Πελοπονν1]σφ, τjj 

έπαρχl<f τίjς μ(ητ)ροπόλ(εως) Παλαιών Παrρών, κατa τ(Ι]ν) ένορίαν τ(ί)ς) 

έπισκοπijς αύτοϋ Αακεδαιμονi(ας), πλησiον χώρ(ας) Δημητζάνης, έν τfi 

τοποfJεσίq. ηjς llfονοπόρου, i17 έπ~ Ονόματ(ι)_ τιμωμ(έν)ην τ(ιjς) Vπερα

γί(ας) μου δεσποlνης fιμό'Jν Θεοτόκου κ(αί) aειπαρ{)ένου lifαρl(ας), f)ν διd 

τ(η1•) τοϋ φιλοσόφου έπωνυμίαν μονην τοϋ Φιλοσόφου έκάλεσαν μετά 

ταϋτα, πρΟς καταμονΥ;ν μοναζόντ(ων) άνδρών κ(αί) fJ(ε)qJ 1

18 άφιερωμ(έ
νων), ψvχικ1jς αύτοϋ ο(ωτη)ρίας Βvεκα, ναόν τε περικείμενον κ(αl) φιλό

τιμον κατεοκεύασεν έν αύηj κ(αί) κελλί(ων) οlκοδομάς κ(αί) lίλλα τινά 

έργασάμ(εν)ος προς {}εραπε{αν κ(α1) aνάπαυ(σιν) τό'Jν εύρισκομ(ένων) έν 

αύτfj ψυχών, έτι· δ8 κ(αl) lt9 ίερd κειμι]λια κ(αί) προοενέξεις, τάς μΕν 

lδιοποιήσας, τάς δΕ κ(αί) μετά ταϋτα μέλ(λων) προοη),ώσαι έν α·ύτfί. 

Ήξiωσε τανϋν, rι•α κ(αί) παρd τ(ijς) fιμώv μετριότ(η)τος τvχn σιγιλλιώ

δους γράμματος, έπί τip κα{}ιερω{}ijναι μ(Εν)' έπl π(ατ)ριαρχι.κι}) οταυ

ρο!20πηγiφ, εvρiσκεσJ?αι δε κ(α1) εlς το lξης έπί ψ)ν) π(ατ)ριαρχικ(Ι]ν) 

περιωπήν, άκαταδούλωτόν τε κ(αl) άκαταπάτητον, ύπό τε τοϋ κ(α)τ(ά) 

καιρούς εύρισκομένου έκείσε μ(ητ)ροπολίτου Παλαιών Πατρών κ(αl) τοϋ 

έπιοκόπου αύτοϋ Λακεδαιμονί(ας), ώς μηδεμί(αν) j21 fχόντων έν αύτip 

liδει(αν), ~ άνάκρισιν ποιείν, ~ άπαιτείν παρ' αύτοϋ τΟ τυχόν. ΊδοV τ(ην) 

τοvτου αrτησιν προσδεξαμ(ένη) η μετριότ(η;) fιμών ώς {}εοφιλij κ(αl) 

κα{)άπαξ σκοποϋ μετέχοvσαν άγαfJοϋ, τΟ πορδν σιγιλλιώδες γράμμα 1
22 έπι

χορηγεί τjj αύτzΊ μω•fj, δι' ού δη κ(αί) διορίζεται κ(αl) άπυφαίνεται, ί1•α 

ή τοιαύτη fJεία μονη τ(ης) Παναγί(ας) μου τοϋ Φιληοόφου, ή άρτίως άνε

γερ#εί(σα) έκ βά#ρων αύτό'Jν παρa τοv προειρημ(ένου) Ιiρχοντο; φιλοσό

φου τοϋ πρωταj 23οηκρήτου, εύρίσκηται -άμα τοίς μετοχίοις αύτ(ijς), ώς έπl 

σταυ(}οπηγίφ π(ατ)ριαρχικψ άνοικοδομηfJείσα, ύπΟ τΟν κ(α)τ(d) καιροVς 

οίκουμενικΟν π(ατ)ριάρχην κ(αί) μνημονεύn τοϋ Οι•όματος αύτοϋ, Wστε 

μήτε lίδειαν έχειν τΟν l 2.ι κατά καιρούς μ(ητ)ροπολlτ(ην) Παλαιών ΠατρrίJν 

I} τΟ1• έπίσκοπο1' αύτοϋ Λακεδαιιωνί(ας), μήτε Βτερόν τινα τών έν ηj Πε

λοποννήσφ μ(ητ)ροπολιτό'Jν μετ' έξουσί(ας) lδί(ας) κ(αί) αύ&εντ!(ας) εlσέρ

χεσ{}αι έν αύτfj κατd τούτου ίερατικόν τι j25 διαπράςασfJαι, l} άπαιτείν τΟ 
σύνολον άπ' αύτης, άλλd κα&άπας εύρίσκεσΙJαι τοVς τοιούτους έκκωλυμέ

νους, Οφείλαντος μόν(ον) τοϋ κατά καιροVς π(ατ)ριαρχικοϋ έςtίρχου κρίνειν 

κ(αί) {}εωρείν πάσαν έμπίμπτουοαv 1

26 έκκλησιαστικ(ην) ύπό{}εσιν κ(αί) 

διορffοϋν ταvτην κανονικό'Jς κ(αί) νομίμως κ(α1) ώς φiλον {}(ε)ψ. Οί δε 

έκείσε συνή{}ως εfJρισκόμενοι ψάλ).οpτ(ες) ίερείς ύπάρχωοι καt ο.Vτοι, ώς 

π(ατ)ριαρχικοί, έλεύ{}εροι κ(αl) άκαταδούλωτοι, έτι δ8 κ(αl) 1

27 άναπαlτη

τοι κ(αl) άνεξέταστοι άπΟ πάντ(ων) τών έν τfj Πελοποννήοφ μ(ητ)ροπολι

τών, ύπόκεινται. δS μόνον κ(αί) αύτοί τfj ήμών μετριό.τητι κ(αl) τι}) κατd 

I 
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καιρο!ις π(ατ)ριάρχn κ(αί) π(ατ)ριαρχικψ έξάρχφ κ(αi) παρ' αi!τοϋ aνα

κρίJ'ωνται !28 κ(αl) έξετάζωνται νομίμως κ(αl) κανονικώς, τ(1'71') δέ οίκο

νομίαν κ(αl) διοίκησιν πάντ(ων) η]ς τοιαύτης μovijς l!χn μόνος ό κατd 

καιροVς Jjγούμενος, όστις κ(αi) όφείλει έκλέγεσ{}αι έκ μέσου τijς άδελφότη

τος κ(αl) άποκαffίστασffαι [29 εlς τ(1]ν) ήγουμενί(αν)· πρός τούτοις δε δτε 

χρεία χειροτονί(ας) γενήσεται αύτοίς, .προσκαλώντω έvα τινd τών άρχιε

ρέ(ων), ον liν έ{)έλωσι, σφραγiζειν κ(αί) χειροτονείν aναγνώστ(ας) κ(αl) 

ύποδιακόνους, διακόνους τε κ(άl) πρεσβυτέρους 1

30 κ(αl) πάντα τd άρχιε

ρατικd έκτελείν, χωρlς τ(ijς) τοϋ ίεροϋ συνffρόναυ έγκαΟιδρύσ(εως), μηδε

νδς έναντιουμένου περl τούτου η άντιλέγοντος, έν άργίq. κ(αί) άφορισμ(jJ. 

"Ο&εν κ(αl) εlς τ(Ι]ν) περί τούτου δήλω(σιν) κ(αί) aσφάλειαν έγένετο κ(αl) 

το παρόν i" σιγιλλιώδες γράμμα κ(αί) έπεδό{}η τrί διαληφ&είσn μονfί τίjς 

Παναγi(ας) μου, τοϋ Φιλοσόφου, τfί π(ατ)ριαρχικιί κ(αi) σταυροπηγιακιί. 

Έν έτει ,ς-Φ υΦ οΦ f εφ ], μηνί Αύγούστφ, ίν(δικτιώνο)ς ιης. 

I" f Πολύευκτος, έλέφ &(εο)ϋ ι'ιρχι(επ{σκοπ)ος Κων(σταντινου)πόλε(ως) 

νέ(ας) Ρώμ(ης) κ(αl) οlκ(ουμ)εν(ικ)ος π(ατ)ριάρχ(ης). 

~Εν έτει ,ζΨ, ρΨ, λΦ, βφ, Ίουνlφ μηνί, ίν(δικτιών)ος ζης. 

I" f Κvριλλος έλέφ #(εο)ϋ aρχιεπlσκοπος Κωνσταντινουπόλε(ως) νέας 

ρώμης κ(αl) οlκουμεν(ικος) π(ατ)ριάρχης. 

I" fΉρακλεlας Νεόφυτος 
7~ Νικομηδείας Νεόφυτος 

f 'Αδριανουπ6λεως Παρ#ένιος 

i" f Ά {)ηνό'Jν Θεοφάνης 
[86 f Π ρ ούσης 'Ιωάσαφ 

f Θεσσαλονίκης Παtσιος 

f Γάνου καί Χώρας 'Ιωαννίκιος 
j37 f Xiov 'Ιγνάτιος 

f Σηλυβρίας Ααυρέηιος 

f Αίνου ΠαρfJένιος 

[88 f Προκονήσου Κλήμης 

f ~Αρχιεπlσκοπος Ντζίας καl Θερ
μίων Νεκτάριος 

1

39 f Μ ηδεία ς καl Σωζουπόλεως Θεο
δόσιος 

f Άγα#ουπόλεως Μητροφά••ης 

f Κυζiκου Παρ#ένιος 

f Εύρίπου 'Ιωάσαφ 

f Παλαιών Πατρών ΘεοφάJ•ης 

f 'Αγχιάλου Χριστοφόρος 
f Ναυπάκτου καi "Αρτης Γαβριl]λ 

f Λακεδαιμονίας 'Ιωάσαφ 

f Σμύρνης 'Ιάκωβος 

f Διδυμοτείχου 'ΆνfJιμος 

f Ναυπλlου καΙ 'Άργους Θεοφάνης 

f Βάρνης Παρ{J.έ,•ιος 

f Ραιδεστοϋ Μελχισεδεκ 

•Υπόμνημα 

Στ. 5: οlχιών χε καταλύσεις, Κ: καχασχάσεις,- Ε: πρόξενο ν ύποδοχαl, Κ: πρό

ξενοι ύποδοχijς.- Ε: χ&λλατε.- Π, Α: ένοχλοιχότων, Ν.Σ, Κ: ένοχλούν[ων. 
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Στ. 6: πολλην Wφέλειαν, Ε: πολλών &ιφέλειαν, Κ: πολλην Wφέ}.ειαν. -χορηγία, 
Ε· χορηγίαι, Κ: χορηγία.- πρός τοϋτο, Ν.Σ-: πρός τούτοις. 

Στ. 7: καyόσι, Κ: κllv rινα. - άλλα καl περi τΟ σώμα, Ε: άλλ« περi τΟ σώμα. 
- fJεrp, Κ : τφ {Jεrp. -δι& πράξεως, Π : διαπeάξεως. 

Στ. 9: chς χειμώνας, Κ: έκ χειμώνας, - κα{}ορμιζόμενος, Ε: καΟορμιζόμενον.
συvαlρεσ{}αι καl ήμiiς, Ε: σvνάρεσfJαι καl ήμ(J.ς, Κ: σvναίρεσ{}αι καi ήμίν.- συναράτ
τεσΟαι δέ τοϋτο, Κ: συναίρεται δ' εlς τοϋτο, Τό ρ. ένταϋ{}α ληπτέον άμεταβάτως, ύπό 
τi}ν εννοιαν τοϋ συνάπτειν στερε&ς, βοη-8-είν, τό δέ ιiπαρμφ. έτέ&η άπολ'ύτως, ή λ. 
τοϋτο = ώς πρός τοίίτο, δηλ. τΟ προστρέχειν τfj μονfj, yαλψιιϊv κλπ. •Η φράσις περιέ
χει μίαν παρακίνησιν να βοη&οϋν τάς μονό.ς και πάντες ot δυνάμενοι, πλην των 
ίδρυτών. 

Στ. 9- 10: chς κοιvωvΟς πρωτουργών, Π, Α : προτουργών, Κ: δ κοινωνΟς πρω-
τουργών,- ό' δή, Π: δ δή, Α, Ν.Σ: δ δεϊ, Κ: 8 δέ. 

Στ. 11- 12: δειμαμένους = κτίσαντας δι' έαυτοiις (ρ, δέμω ), Π, Α_: δημαμέvους. 
Στ. 12: σιγιλλίων, Κ: σιγγιi.ίων.- τφ περιιόντι, Ε: περιόντι.- τήν έλευΟερίαν 

αVτών, Ν.Σ: αύτούς, Κ: αlJταίς, 
Στ. 13: τijς πρΟς αύτάς, Ε: αύrοϋ. - κτίτορα, Ε: κτήτορα. 
Στ. 15, 22: πρωτασηκρijτις, Κ: πρωτοσηκρήτης.- ζijλόv τε, Ε: ζijλοντε. 
Στ. 16 : τής έπισκοπijς αύτοϋ, Κ: τής έπισκοπijς. 
Στ. 17: ην διιl την τοϋ φιλοσόφου έπωνυμίαν μονήν τοiί Φιλοσόφοv ... Α, Ν.Σ: 

ην διiι τήν τοiί φιλοσόφου aύτοiί έπωJ•υμίαν καl αύtήν μονήν τοiί Φιλοσόφου .. . 
Στ. 18: κατεσκεύασεν έν αύτfj, Ε: κατεσκεύασεv έν αlJταίς,- έν αύτfj ψυχών, Ε: 

έν αύτφ ψυχών, 
Στ. 19, 21: σιγιλλιώδες, Κ: σιγγιλιώδες. - &.γα.Οόν, Ν.Σ: άγαθήv. 
Στ. 22, 23: εVρίσκηται, .. μνημοJ·εύrι, Ν.Σ: εύρίσκεσθαι, μνημοvεύειν, 
Στ. 24: μετ' έξουσίας, Ε: μετεξουσίας. - κατιΙ τούτου iερατικόν τι διαπράξεσθαι, 

Κ : κατά τούrου έλλ. 
Στ. 26: -ιαύτην, Κ : ταiίτα. - οί δΒ έκείσε ... ψάλλοντες, Ν .Σ : οί δΒ έκείσε εbρι-

σκόμενοι συνήθως ψάλλονtες, 
Στ. 27 : κal άπΟ πάντων -ιών έν τfj Π ... , Ν .Σ : καί άπΟ -ιών έν τfj Π ... 
Στ. 29: δν liν έ{}έλωσι, Α, Ν,Σ: δ'ν έ{}ελωσι. -διακόνους tε καl πρεσβυ-ιέρους, 

Κ· καl πρεσβυτέρους. 
Στ. 31: σιγιλλιώδες, Κ: σιγγιλιώδες,- τής Παναγlας μου, Ν.Σ: tijς hπεραγlας μοv, 

με{}' δ είς την ψαν: τής Παναγίας μου. -Ε: lνδ. {)ης, 
Στ. 32: ή χρονολογία τfις έπικυρώσεως του ίσου έν Α. έλλείπει. 
Στ. 33-39: ύ;τογραφαt έν Ν.Σ. και Κ. έλλείπουν, έν Α ιδιοχείρως: Καισα

ρεlας καί Καππαδοκίας Γρηγόριος, 'Ηρακλεlας Νεόφυτος, Κυζίκου Παρθένιος, 'Αδρια
νουπόλεως ΠαρfJένιος, [ Εύρίπου] 'Ιωάσαφ, Παλ. Πατρών Θεοφάνης, Νικομηδεlας .Νεό
φυτος, 'Αι'Jηνώv Θεοφά,ιης, Θεσσαλονίκης Παρι'Jένιος, Λακεδαιμονίας Ίωάσαφ, Ναυπά
κτου καΙ "Αρτης Γαβριήλ, Προύσης 'Ιωάσαφ, Διδυμοtεlχοv 'Άν{}ιμος, Μεσημβρίας 'Ακάw 
κιος, Γάνου κai Χώρας '!ωα1ινίκιος, Αϊνου Παρ{}ένιος, .Μηδεlας καl Σωζουπόλεως Θεο
δόσιος, • Αγχιάλου Χριστοφόρος, Ιlροκονήσοv ΚJ.,}μης, Σηλυβρίας Λαυρέντιος, Ναυπλίου 
καl "Αργοvς ΘεοφάνηςJ Σερρών Τιμό{}εος, Ραιδεστού Μελχισεδέκ, .Μη{}ύμνης Καλλίνικος, 
Χίου 'Ιr1'άτιος, Σμύρνης 'Ιάκωβος, Βάρνης Παρθένιος, • ΑγαίJουπόλεως Μητροφάνης, 
Νέων ΠατρώJ• "'Α~ι{)ιμος, άρχιεπίσκοπος Ντζίας καi Θερμίων • Αρσένιος. 

~Εκ τοϋ άνωτέρω πατριαρχικοϋ σιγιλλίου πολλ& Εχομεν ν& διδαχ-θώμεν. 
Τοϋτο άπελύ-θ-η ύπΟ τοϋ πατριάρχου Πολυεύκτου, έπειδfι δ8 συνέβη κατd 
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την μακραίωνα ϊστορίαν τijς μονfjς και τ&ς πολλ&ς έθνικ&; δοκιμασίας ν~ άπο

λεσ8ii τΟ πρωτότυπον τοϋ σιγιλλίου, oL μοναχοl προσέφυγαν είς τΟ πατριαρ· 
χε ίον καl έπέτυχον τfιν Εκδοσιν έπισήμου ίσο υ, κατd μijνα ~Ιούνιον τοϋ 

ίiτους 1624. Πολυπληi!iJς πατριαρχικlj Σύνοδος ϋπο τον πατριάρχην Κ ύριλ
λον Α' τΟν Λούκαριν βεβαιοί περi τοϋ παλαιοϋ καl άρχαίου κώδι

κ ο ς, έξ σΟ έξεβλήttη τΟ 'ίσον, ό ρ α tt έ ν τ ο ς παρd τοϋ πατριάρχου καl των 

συνοδικών, καl έπομέvως περt τfjς γνησιότητας αίJτοϋ, Οντος 'ίσου άπα ρ α λ· 

λ ά κ τ ω ς τ ο ϋ ~ίσο υ τ ο ϋ π ρ ω τ ο τύπο υ π α λ α ι γ ε ν ο υ ς σ ι γ ι λ λ ι ώ

δ ο υ ς γράμμα τ ο ς (στ. 2- 3) 1• Ή !δ ία πατριαρχικη Σύνοδος i!να μi'jνα 

πρΟ τijς βεβαιώσεως τοϋ 'ίσου, 7lτοι τΟν Μάιον τοϋ 1624, &νενέωσε τfιν σταυ
ροπηγιακfιν &ξίαv τf}ς μονflς Φιλοσόφου, άπολυ-θ-έντος νέου ( τοϋ ύπ~ &ρ ι-θ. 2) 
σιγιλλίου, κυρουμένου ύπΟ των τεσσάρων πατριαρχών καl πλήfiους άρχιερέων. 

ΤΟ ένταϋftα έπανεκδιδόμενον Υ σ ο ν τοϋ πρωτοτύπου έξεδόθη τΟ πρώ

τον UπΟ τοϋ μακαρίτου κα{}ηγητοϋ τfjς Λατινικijς έν τψ ~Εitνικψ Πανεπιστη· 

μίψ ΕΜ. Καστόρχη, έκ Δημητσάνης προερχομένου καl έν τfi σχολfi αi'ni'jς 

μα{}ητεύσαντος, γνωστοϋ δS δι& την εύρυμά{}ειαν αlJτοϋ 2 • Έκ τijς πρώτης 
έκδόσεως, fiτις έστηρίζετο έπl του περγαμηνοϋ 'ίσου, έγέvοντο βραδύτερον 

καl &:λλαι, Οχι πληρέστεραι 8
• 

Ή περγαμηνη παρουσιάζει ε!ς τi\ σημείον τijς χρονολογίας τοϋ πρωτο

τύπου μικρ&ν όπήν, f)τις Εφfiειρε τΟ γράμμα των μονάδων. Ό πρώτος έκδό-
τ 4 " ' ., " 1 , - ' " , ης ανεγνωσεν ετος απο ~.υσεως του γραμματος υπο τοϋ πατριάρχου Πολυεύ-

κτου ,ςυοβ' = 6472, άντιστοιχοϋν πρΟς τΟ σωτήριον 964, δπερ έν τούτ-οις 

1 Μέχρι της έποχfις ταύτης έσώζοντο κώδικες παλαιότεροι της • Αλώσεως είς τά 
άρχε ία του Πατριαρχείου. Βλ. Γ ε ν ν α δ ίο υ Μ. , Α ρ α μ π α τ ζ ό γ λ 0 υ, μητρ. 

'Ηλιουπόλεως καί Θείρων, Φωτίειος Βιβλιο{}ήκη, μέρ. ΑΊ έν ΚΠόλει 1933, σελ. 
{}'- ι'. Όλίγον βραδύτερον δεν έσώζοντο κώδικες παλαιότεροι τοU Sτους 1538. Βλ. 
Δ ο σ ι{} έ ο υ, πα τ ρ. 'Ιεροσολύμων, Περt τών έν "Ιεροσολύμοι.ς _πατριαρχευσάντων 

έν ~ουκουρεστίqι 1715, σελ. 1169. Μ α ν. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, έ~ 
ΚΠολει [ 1890 - 1895 J, σελ. 565. Τ ο U α υ τ ο iί, Κύριλλος ό Λούκαρις, « Έπετηρίς 

Έταιρείας Κρητικών Σπουδών » 1 τόμ. Α' ( 1938 ), σελ. 325. 
2 f Ε ύ δ. Κ αστό ρ χ η J, Περt της έν Δημητσάνu •ΕλληVικfις Σχολfις καί περί 

τών καi}ιδρυτών καl πρώτων αύτfις διδασκάλων, έν 'Αi}ήναις 1847, σελ. 49 κέ'ί:. 
3 Α" ' • - ' δ' , ι γνωσται ημιν εκ οσεις τοiί σιγιλλίου χρονολογικώς εΙ ναι αί έξfις: L. 

R ο s s, έν τfi έφη μ. <>; Hallische Literaturzeitung :ι., τόμ. Ι { 1849 ), σελ. 811 κέξ.
Κ. Σ. Π[ιττάκηςJ, «'Αρχαιολογική 'Εφημερίς», δτ. 1854 (φ. 38), σελ. i21G-
1217.-Fr. Miklosich-J. Mίiller, Acta et diplon1ata Grreca medii revi 
sacra et profana, τόμ. V, Vindobonre 1887, σελ. 250-252. -Ι. Ν. Π ρ ω το
π α π α, ~Ο μ"}τροπολίτης 'Ανανίας καi ή Έπισκοπi"ι Λακεδαιμονίας, <>; ΣπαρτιατικΟν 

•Ημερολόγιον :., Ετ. Ε' ( 1904 ), σελ. 75- 78. Πρβλ. Π ε ρ. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, "Ιστο

ρικαl Ερευναι περt τdς Έκκλησίας τών νήσων τfις • Ανατολικής Μεσογείου {}αλάσ

σης, τόμ. ΑΊ έν Έρμουπόλει 1913/22, σελ. 193, ύποσ. 3. 
4 fEύ.fi.. Καστόρχηj, εν&' dνωτ., σελ, 52. 
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μετέγραψεν &ς Ετος 963. "Εκτοτε πάντες &ναγράφουν &συζητητl ώ; Ετος πρώ
της μνείας τfjς Δημητσάνης καl 'ιδρύσεως της μονfiς Φιλοσόφου τΟ έσφαλμέ
νως παραδο-θΕν Ετος 963 1 • Έκ τών διαφόρων έκδοτώv τοϋ "ίσου οί I\1iklo
sicll καl I\1ίiller &ντελήφθησαν τΟ έσφαλμένον τijς χρονολογίας, άλλ& μη 
ίδόντες οί 'ίδιοι τοϋτο καl -θεωροϋντες δρίΗιν την &νάγνωσιν τοϋ Καστόρχη 
,ςυοβ' δηλ. 964, ύπέθεσαν Οτι Εσφαλμένη fiτo ή Ί.νδικτιcΟν ,_ψ καl προέτει
ναν τfιν διόρ{}ωσι ν αUτfjς είς ζ', συμφωνοϋσαν πρΟς Ε τος 964, έvψ ή {}' 
{}~ &πύτει Ετος 966 2• 

•·Ένεκα τούτου ή &ποκατάστασις της δρ&fjς χρονολογίας, κα-θ" 11v άπε
λύθη τΟ σιγίλλιον, είναι δυσχερής. ·Εν πρώτοις τΟ άντίγραφον έπ1. κοινοϋ 
χάρτου άναγράφει σαφώ; Ετος ,ςυοε' = 6475. Εtς τΟ ύπ' άρι{}. 2 Εγγραφον, 
δπερ είναι ·σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως, άνανεοϋν 
κατ& Μάιον τοίί 1624 την σταυροπηγιακην άξίαν τijς μονijς, άναφέρεται 
(στ. 5) Οτι τΟ σιγίλλιον τοίί Πολυεύκτου &πελύθη πρΟ 657 έτών,Ύ}τοι 1624-

, " 6475 " ' ' ,. ' " 657 = 967 +5508 = 64ί5. Ώσαuτως ετος αvαγραφεται και εις το εv 

τίi Νομικfi Συναγωγfi &ντίγραφον. ΠρΟς τΟ άπΟ κτίσεως κόσμου Ετος t_οίίτο 
6475 άντιστοιχεί tνδικτιωv ι' 3 καl ετο; άπΟ Χριστοίί 967 I καθ' δ άσφαλώς 
&πελύθη τΟ πρώτον πατριαρχικΟν ύπΕρ τijς μονiϊ; τοϋ Φιλοσόφου σιγίλλιον. 
·vπο{Ιέτομεν λοιπόν, Οτι πρέπει ν& διορ-θω-θfi η Ι.νδικτιών 4• 

1 Οϋτ-ω π. χ. υπΟ Τάκη Χ. Κ α ν δ η λώρο u, Ή Δημητσάνα, ε·ν , Α1rήναις 
1897, σελ. 11 καt τ ο ϋ α ύ τ ο iί, ·π Γορτ-υνία, εν Πάτραις 1898, σελ. 42 κέξ., 
μεταξit άλλων μυ-&ιστορηματικfις 6.ξίας εLδήσεων άναφέρονται τiι. της ίδρύσεως τfίς 
μονής τοϋ Φιλοσόφου, τοπο&ετούμενα εί.ς τΟ Ετος 963. - Ώς όρ&Ον τΟ Ετος τοϋτο 
-&εωρείται καί ύπΟ τοiί μακαρίτου Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικοl πίνακες, σελ. 307, 
δστις fιδύνατο έκ πολλών πηγών να &ρυσθi] πληροφορίας. "Εκτοτε καί άλλοι πολλοί 
άκολου&ουν τΟν Καστόρχην, ώ; Βογιατζής, Λάμπρος, • Αλεξόπουλος, ΣυναδηνΟς κλπ. 

2 Fr. Miklosich-J. Mίiller, Εν&' &νωτ., σελ. 462. Σφάλμα περί τήν 
χρονολογίαν 9G± η 966 καί τfιν tνδικτι&να διακρί'Vει κu.l δ παρέχων περίληψιν γαλ
λιστί τού εγγράφου V. G r u m e 1, Les reJ:ξestes des actes du Patriarcat de Con· 
stantinople, τόμ. Ι, τ. βΊ Παρίσιοι 1936, σελ. 225- 226. ·ο 'ίδιος ύπο-&έτει, ότι 
ύπάρχει μεταγενεστ-έρα προσ-&ήκη είς τΟ σιγίλλιον τοϋ Πολυεύκτου, 'fi·εωρών δτι τό. 
εν σ~;. 24 λεγόμενα, δτι απαγορεύεται είς τΟν μητροπολίτην Παλ. Πι.ιτρ&ν fι τΟν επί.
σκοπον αύτοϋ Λακεδαιμονίας, μήτε iιερόν τινα τών i.ν Πελαπα1Ψήσψ μητραπαλιτών, ιiπο
τελοϋν ιiναχρονισμόν, εφ' δσον κατU τοiις χρόνους τούτους :πλήν τ(i":ιν μητροπολιτών 
Παλ. Πατρών και Κορ(ν-&ου έτέρα μητρόπολις έν Πελοποννήσφ δέν ύφίστατο. 'Εν 
τούτ~ις ή γενικώς καl ιlορίστως. χρησιμοποιουμένη φράσις αύτη μήτε έτερόν τινα τών 
έιι Πελαπαν'J•1]σψ μψραπαλιτώι• { = &ρχιερέων ), πλήν τοϋ δτι πι{}ανΟν εtναι νά &να
φέρεται καl εtς τΟν μητροπολίτην Κορίν&ου μόνον, δυνατΟν νά μη Sχu κάν κυριο
λεκτικώς τε{Η'j, παρiι. άπλώς καί μόνον πρΟς μείζονα έμφασιν τijς παρεχομένης ελευ

-&ερίας είς τήν μον1lν. 
3 Υ. G a r d t h a u s e η, Griechische Pa]reogι·aphίe, τόμ. Π, Λιψία 1913, 

σελ. 490 (:πίνακες). 
<t Πρβλ. καl τά υπΟ τοϋ κα&ηγητοϋ Δ. Ζακυ-&ηνοϋ σημειούμενα, προτιμώντας 
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Έκ της μακρa:ς και άρzαιοπρεποϋς εtσαγωγης τοϋ σι γιλλίου καταδει. 
κvύεται, δη 1] Μεγάλη 'Εκκλησία χρέος αύτfίς έ{}εώρησε να άπονείμη τΟν 

δίκαιον Επαιvον πρΟ; τΟν ίδρυηΊν τfίς μονfiς του Φιλοσόφου και πάντα αλλον, 
δ στις συντελεί ε'ίς έπικουρίαν τών εύαγών ίδρυμάτων, δι' &ν έπιδιώκεται ή 

ώφέλεια τοϋ σώματος και τfίς ψυχf'jς ή σωτηρία. Δια μέσου τών γενικοτήτων 
τώv έκφράσεωv τfίς ε'ίσαγωγijς του σιγιλλίου δύναται να έξαχι9fi τΟ συιιπέρα· 

σ μα, Ο τι δ ά π ο φ υ γ ω ν τ η ν β ι ο τ ι κ η ν α υ τ ο τ ρ ι κ υ μία ν κ α ι τ ii 
μ ο ν fi π ρ ο σ δ ρ α μ ώ ν, Οστις τΟ 967 Ετος, Οπότε τΟ σιγίλλιον τού Πολυε·ύ
κτου άπολύεται, η δ η γ α λ η ν ι g, ω ς χ ε ι μ ώ ν ο ς τ ο υ β ίο υ τ φ μ ο ν ή· 

ρ ε ι β ί φ κ α ι9- ο ρ μ ι ζ ό μ ε ν ο ς κλπ., δΕν είναι εί μη ύπαρκτΟv καl γνω· 

στΟν πρόσωπον, τΟ Οποίον έπέχει να δνομάσn ό πατριάρχης. ΤΟ στενότατα 
πρΟς την μονfιν συνδεόμενον πρόσωπον τούτο ύπονοείται καl περαιτέρω, 
&ποκαλούμενον κοινωνΌς πρωτουργών τfί χορηγίq, τών άναγκαίων 1 • ΤΟ πρό

σωπον τοϋτο είναι αξιον έγκωμίου, έαν εκτισεν ( εκτισε χάριν έαυτοϋ, έν 

κυριολεξίg τοϋ ρ. δέμω) την μονf)ν και ε'ίς αUτi]v προσέφερεν &σφαλη κειμήλια, 

Ί]τοι τα άναγκαία της μονίμου καl διαρκοϋς ίστορικης ζωfjς. Έπίσης Επιβάλ
λεται νd προστατευiJi} δι''ίδιαιτέρας τιμfjς τιμωμένη ή μονfι καl δι~ αUτfjς έπα
ξίως ν~ άπονεμηι9fi πρΟς τΟν κτίτορα ίερότης πνευματική, ώστε να παρακινούν

ται καl Ciλλοι πρΟς τοιούτους σκοπούς, κατα τα εύ-Βiις κατόπιν προστιiJέμενα. 

Πρόκειται λοιπΟν πι-θανώτατα περ1. τοϋ ίδρυτοίi τfjς μονfjς, Οστις κατέ
ληξεν έκεί κα1. περιεβλή-θη τΟ μοναχικΟν σχημα, πρCίγμα ούχ.i άσύνη{}ες εtς 
'βζ \ ~ \ \ ~ ' , π ' τους υ αντινους αυτοκρατορικους και αρχοντικους οικους. ερισσοτερας 

ε'ίδήσεις περι αUτοϋ παρέχει έν συνεχείg τΟ σιγίλλιον. "3"ΙΙτο οtκείος τοϋ 

κ ρ α τ ί σ τ ο υ & γ ίο υ μ ο υ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Ν ικηφόρου του Φωκα, λέγει 
ό Πολύευκτος, του πο&εινοτάτου υίού τijς fiμών μετριότητος. Είναι γνωστόν, 
δτι κατd τα πρώτα Ετη τfiς βασιλείας του ένδόξου στρατηγοϋ Νικηφόρου τοϋ 

Φωκα μεταξiι αUτου κα1. του πατριάρχου Πολυεύκτου, άνδρΟ; άγίου, άλλα 
σκληροϋ, άλλεπάλληλα έδημιουργοϋντο έπεισόδια 2 και άμφίβολον είναι αν {}d 

μάλλον ώς βασικοϋ στοιχείου τfιν tνδικτιώνα, άντL τοϋ ετους. D. Α. Ζ a k y t b i n ο s, 
Le despotat Grec de I\Ioree, τόμ. Β', 'Α1rήναι 1953, σελ. 155 -156; 301 -302. 

1 π ρ ω τ ο υ ρ γ ό ς, ώς έπ({}. έχει την εν .. •οιαν τοϋ πρώτου ένεργήσαντος, τοϋ 

πρώτου αtτίοu γενομένου 6ργου τινός, δρα ίδρυτοiί τijς μονης έν .προκειμένφ. Ένταϋ&α 
δεν ε! ναι έπί.-&ετον, ιiλλα μετοχή &.λλαχοϋ μή &.πα .. ·τώντος ρ. πρωτουργώ. το νόημα 

τfις δλης φράσεως (στ. 9 · 10) ε! ναι: κα-&00ς -&εωρεί-ται ιi\•αγκαίον καί ήμεtς νά βοη

-&οϋμεν εκεCνους πoiJ άναλαμβάνουν τέτοια 6ργα ( δηλ. ν· άφήνουν τfιν ζωfιν με τα 

βάσανα καί .,.0, άράζουν είς τΟ μοναστήρι μέ τη μο.,αξιά ), llς βoηitfi <f:ις πρΟς αVτΟ 
τό ζήτημα ( νr'ι. πηγαίνουν έκεί δσοι διψοiiν διά γαλήνη·ν) Οχι μό·νον Εκείνος ποiι 
έ'γινεν ή αί.τία τijς ίδρύσεως τfις μονijς καί παίρνει μέρος εί.ς τfιν χορηγίαν τών άπα
ραιτήτων εφοδίων, άλλά. και κά{}ε άλλος κλπ. 

2 G. S c h 1 u m b e r g e r, "Ο αϋτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, μετάφρ. Ι. Λαμ
πρίδοu έν τfi Βιβλιο-&ήκ11 Μαρασλή, μέρ. Α', έν • Α{}ήναις 1905, σελ. 423 κέξ, 431 κέξ. 
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εγράφοντο τοιαϋται φιλόφρονες φράσεις τοiις χρόνους έκείνους ύπΟ τοϋ 
πατριάρχου ε!ς έπίσημα πατριαρχικa γράμματα. Ό !δρυτΎις τijς μονij; λοι· 
πΟν επέτυχε τfιν περιβολfιν αυτης δια πατριαρχικών προνομίων βραδυτερον 
και δ1Ί περι τα τέλη τfις βασιλείας τοϋ Φωκά. ~Ωνομάζετο ο-δτος ~r ωά ν ν η ς 
Λ α μ π α ρ δ όπου λ 0 ς, ή το φύσεως άγα-θΥjς καl περl πολλοίί έποιείτο τfιν 
περl τα -θ-εία φροντίδα, προσεπωνυμεϊτο φ ι λ όσο φ ο ς και έγένετο ύπΟ του 
βασιλέως πρωτασηκρijτις (στ. 15). 

δ ' ' ~ <I ~ αγένεια Λαμ· ~Εν πρώτοις Ciξιον ί ιαι τερας σημειωσεως ει ναι, ο τι οι κ 

πάρδη καl δια τijς λατινικijς καταταλήξεως -puJlus 1 Λαμπαρδοπούλου έξακο
λου-θεϊ ύφισταμένη μέχρι σήμερον έν Δημητσάνu, ύπijρξε δΕ ή πασών έπιφα
νεστάτη δια μέσου τών αίώνων, γεννήσασα προϋχοντας έν τψ τόπφ καl δια· 
πρεπείς άρχιερείς 2• cΕπομένως ούδεμία άμφιβολία γεννάται, δτι δ 'ιδρυτfις 
τijς μονii' ήτο δημητσανίτης. 'Η γνωστΎι βυζαντινΎι ο!κογένεια Λα(μ)παρδιi, 

, ' 'Α δ ' ' Μ 'λ ' ' έξ ης α~ιοι λόγου ύπηρξαν o'L στρατηγοι ν ρονικος και ιχαη , κατα τους 
ΙΒ' ~ 1Γ· αίώνας 8, χρονικώς άφίσταται άπΟ τΟν 'ιδρυτfιν τijς μονijς Φιλοσό-

, ~ ' Λ ' δ ~ξ ' φου Ετι δΕ περισσότερον άπέχει ή έκ Κρητης οικογενεια αμπαρ ου, ε ης 

προ~ρχονται γνωστοl &yιογράφοι, ώστε πάς μετ~ αύτοϋ συσχετισμΟς να ~ίναι 
Ι!ργον δύσκολον. 'Εκ τijς γλωσσικ)jς δμως έξετάσεως το οvομα Λαμπαρδης 

; ' ' ~.Q. ' 

δΕν είναι δυνατΟν να άποδειχ{}fi ελληνικόν."Ισως Εχει σχεσιν προ; το εuνικον 
Λομβαρδός εlιχερ&ς δ' ένi!υμίζει τοvς γερμανικijς καταγωγijς Λογγοβάρδους 
( U.λλως Λdγγοβάρδους, Λογγιβάρδους ), οϊτt\'ες, κα-θ~ α πιστε~ετ~ι, οϋτως 
&πεκλή&ησαν έκ του μακροϋ γενείου, δπερ l!φερον ( laug- bart ), εις την βυζαν
τινrιv δΕ ~Ιταλίαν ενεφανίσ-θησαν μετ& τα μέσα τοϋ Cϊ'' αίώνος, άπειλήσαντες 
πολλάκις τfιν ~Ιταλίαν Ολόκληρον καl καταστάντες μάστιγες τών βυζαντινώ~ 
χωρών, μέχρις δτου ό Καρολομάγνος τοiις ύπέταξεν Οριστικώς, λή;οντος</ του 
Η' αίώνος. Τότε ήναγκάσ-θησαν να διασπαροϋν, εϊς διαφόρους χωρας, οπου 
έδημιούογησαν άξιόλογον έμπόριον, τραπεζιτικας έργασίας κλπ. 

ΚαLτοι ουδεμία ρητη 'ιστορικfι μαρτυρία ύπάρχει, {}c) ήδύνατο να ?πο~ 
στηριχ·θi] ή εϊκασία, δτι πι-θ-ανώς εκ τών μακρογεvείων έκείνων προσφυ,γων 
τινΕς κατα τfιν έποχ'1)ν τijς τελικfις αUτcΟν διασποράς, ή καl προηγουμενως 

') "'δ""~'ι:ισ κατα τiJν περίοδον τών κατd τοϋ Βυζαντιου :nστρικων επι ρομωνs εφυα αν 

μέχρι Πελοποννήσου. Σποραδικαl μετακινήσεις βαρβαρικών πλη{}υσμών είς 

1 Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, Μεσαιωνικά καt Νέα •Ελληνικά, τόμ. Α', έν • Α#ή:αι~ 
1907, σελ. 637. Δ. Η. 0 t κ 0 ν 0 μ ί δ ο υ, Τά σύνfi-ετα είς -πουλλος,. -πουλλον και τα 
παράγωγα αlιτ&ν « • Αρχείον Πόντου~, τόμ. Η' ( 1938 ), σελ. 59 κεξ. , 

2 Τάσου ;Α#. Γριτσοπούλου, ·ο ΣτασινΟς τfις "Ακοβας κα1 ή οίκο~ε
νεια Λαμπαρδοπούλου τfις Δημητσάνης, «"Ελληνικά», τόμ. ΙΓ' ( 1953 ), σε~. 129 κε~. 

3. Περι τfις οtχογενείας Λαπαρδa βλ. V. L a u r e n t, Sceau d Andro~ιc 
Lapardas, sebaste Εν τφ c: Echos d'Orient >, τόμ. ΧΧΧΙ { 1932 ), σελ. 338 κεξ. 
και δη 343 - 344. 

;oj 

t 

Πατριαρχικιl γράμματα iιπέρ της μονης τοϋ Φιλοσόφου 207 

τας άραιώς κατcρκημένας έλληνικας περιοχάς, οϊα μάλιστα ήτα ή Πελοπόννη· 
σος, εγίνοντο πολί.άκις έν καιρψ είρήνης, άγνωστοι ή μη μνημονευόμεναι ύπΟ 

τών βυζαντινών ίστορικών. Και εγίνοντο κυρίως κατ& τσUς Cϊ:'- Θ' αLώνας, 

πρΟ τfjς μεγαλυτέρας γνωστfiς σλαβικfjς έπόικίσεως τών μέσων τοϋ Η' αίώ~ 
νος. ~Εγκαταστάσεις τοιούτων βαρβάρων ήσαν πολ/,απλώς &φέλιμοι δι& τΟν 

έλληνικΟν χώραν, κυριώτατα διότι επυκνοϋτο ό πληθυσμΟς άκινδύνως, ένQ:ι 

δΕ δι~ επι γα μ ιών οί είρηνικώς έγκα-θιστάμενοι εδέχοντο τfιν εύεργετικfιν έπί· 
δρασιν τοϋ έλληνισμοϋ, συγχρόνως άπέβαινον ζωτικCι στοιχεία εvτΟς τών κόλ· 
πων αύτοϋ. Μία τοιαύτη λομβαρδο- ελληνικη οίκογένεια {}~ άφωμοιοίiτο συν 

τii παρόδψ τοϋ χρόνου πρΟς τΟν έλληνικΟν πληίtυσμΟν πολiι φυσικώτερον, 

άπΟ δ, τι συνέβη ε'ίς εύρεϊαν κλίμακα βραδύτερον μΕ την σλαβικ1Ίν εν Πελο

ποννήσφ εγκατάστασιν, την &λβανικfιν μετ& ταϋτα και ούχl Ολιγώτερον μΕ τα 
Uπολείμματα ξένων επιδρομέων Φράγκων, ·Ενεtών, "Αλβανών και Τούρκων, 
@ν πολλοι εξηλληνίσ8ησαν και εξεχριστιανίσ-3ησαν μέσα ε'ίς τοiις κόλπους 

τοϋ έλληνισμοϋ κατα τfιν μακροχρόνιον ύποδούλωσιν αύτοϋ, άφομοιω-θέντες 
πλήρως μετ" αύτοϋ. 

"Αν λοιπον Λομβαρδός τις εϋρέi!η έν Δημητσάνu κατα τοiι; πρώτους 
βυζαντινοiις αίώνας, πολiι φυσικΟν καt εϋλογον {}d ήτο να Ονομάζεται δια 
τοϋ έ-θνικοϋ του Ονόματος ύπΟ τών έντοπίων, κα-3" Ον τρόπον έκ τοϋ έ8νι~ 
κοϋ "ΑλβανΟς π.χ. προiϊλfiε κατ~ άλλην έποχfιν επώνυμον ~Αρβανίτη ς και 

• Α ρ β α ν ι τόπο υ λ ο ς. Τρόπον τι να συνέχειαν τfjς τοιαύτης παραδόσεως έν 
Δημητσάνn &ποτελεί τΟ γεγονός, Οτι άν-δρωποι έγκαι~ιστάμενοι έξ άλλων 

χωρίων και συνή-θως κατόπιν έπιγαμίας πολιτογραφούμενοι είς την νέαν 

πατρίδα, γίνονται έφεξi}ς γνωστοl δια παρωνυμίων, δηλούντων την προέλευ

σιν αυτων, είτα δΕ κα'flισταμένων οίκογενειακών έπωνύμων, τών πραγματι
κών τοιούτων λησμονουμένων έν τψ μεταξύ, ένεκα τijς συχνfjς χρήσεως τών 

προσ-θέτων. Οϋτω σήμερον δημητσανίται, περι της καταγωγης των όποίων 

ούδεμία άμφισβήτησις δύναται να εγερι1tlι φέρουν τα Ονόματα Κυπραίος, 

Ρεκουνιώτης, Ραφτιώτης, Ραδαίος, Σύριος, Τσάκωνας, Μανιάτης, Μαλεβίτης 
κλπ. ~Εκ τούτων τα τελευταία είναι γεννήματα της περιόδου τijς Τουρκοκρα~ 

τίας και δ6ν δύνανται να εξηγη θοϋν, εί μ ή δια τών &νωτέρω συλλογισμών. 

Κατα ταϋτα τΟ έπώνυμον Λ α μ π ά ρ δ η ς φαίνεται εξηλληνισμένος τύπος 
έ-3νικοϋ τινος Ονόματος, σχετιζομένου πρΟς τοVς άνωτέρω ΛομβαρδοVς η Λογ

γοβάρδους, έκ συμφυρμοϋ τών δύο Ονομάτων και άφομοιώσεως τοϋ άτόνου 

α τijς συλλαβijς Λα(μ)- προς το α τijς συλλαβijς bαρ- (μπαρ-) προελι%ν, 

συμφώνως πρΟς 'ίσχύοντας γλωσσικοiις κανόνας τijς έλληνικfiς γλώσσης. Γόνος 
τοιαύτης τινΟς οίκογενείας ύπfjρξεν ό ~Ιωάννης Λαμπαρδόπου],ος. ·ο πρΟ 

αύτοϋ βίος τijς οϊκογενείας πρέπει να ήτα &ρχαιότερος ,τοϋ αίώνο;, τfjς δΕ 

πολίχνης ετι μCiλλον, γνωστοϋ ΟΎτος Οτι αϋτη διεδέχ{}η την παρακμάσασαν 

άρχαίαv πόλιν Τεϋttιv 'LκαvCt ετη μετα τΟ τέλος τοϋ άρχαίου κόσμου. Άσφα-
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λώς είς τΟ ξενικΟν τοϋ άνδρΟς Ονομα βασιζόμενος ό Hertzberg ιJπεστήριξεν, 
Οτι ούτος κατήγετο έκ τών δυσμικών χωρών τοϋ βυζαντινού κράτους 1• "'Αν 
δμως τοϋτο fιτο &λη-θές, -&α Επρεπε να γίνn δεκτΟν Οτι μεταξΊJ Δημητσάν!Jς 
καl ΛαμπαρδοπούJ.ου ούδεμία σχέσις Uπfiρχε καl έv τοιαύτη περιπτώσει· να 

έξηγη-θfi, πώ;; ένας τοιοίίτος ϊσχυρΟς λόγιος καl σημαίνων βυζαντινΟ; i!φ-3α
σεν είς την άπόμερον πολίχνην καl έκ τίνων λόγων cΟρμήβη να ίδρύση μονΎιν 

είς την λίαν δυσπρόσι τον -θέσιν τfjς Μονό π ο ρ η ς 2• Περl τοϋ άντι-θέτου 
ύπάρχουν σοβαρ& επιι.ειρήματα, Οτι την "θέσιν έπέλεξεν ή έλξις τfίς Εκείθεν 
καταyωγ}iς, ή γοητεία τiiς προσφιλοϋς γενετείρας καl ή έπl χίλια Ετη εκτοτε 
ϋπαρξις της καl πρότερον υπαρχούσης οlκογενείας Λαμπάρδη, Εν διαρκεί 

&κμfi μέχρι τijς σήμερον. 

Ό ίδρυτf}ς τijς μονijς 'Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος ε!ς το έκδιδόμενον 

πατριαρχικΟν γράμμα τοϋ πατριάρχου Πολυεύκτου προσωνυμείται φ ι λ όσο· 

φ σ ς, εκ τfις προσωνυμίας δε ταύτης εύθVς άμέσως άπεκλή8η η μονη και 
μέχρι σήμερον άπσκαλείται τοϋ Φ ι λ ο σ ό φ ο υ. Βεβαίως είς την βυζαντινην 

περίοδον φ ι λ όσο φ ο ι ώς έπι τΟ πολU Ονομάζονται σι μοναχοί 8, &.λλ& και 
οί κα{}ηγηταl τοϋ Πανεπιστημίου φιλόσοφοι καl κα{}ηγηταl και διδάσκαλοι 

Ονομάζονται, δ δ~ έπl κεφαλijς αύτών, δ πρύτανις Cl.ς ε~ίπωμεν, αποκαλείται 

ϋπατος τών φιλοσόφων, oLo; ό γνωστΟ; Εν τη ίστορίg τών έν ΚωΨ 
σταντινουπόλει Πανεπιστημίων Μιχαηλ Ψελλό;, δρισ-θεlς τοιοϋτος ύπΟ τοίί 
αiJτοκράτορος Κωνσταντίνου τσϋ· Ι\1ονομάχου, έν τη ύπ~ αUτοϋ .ίδρυθείση 

Φιλολογικi'ί Σχολiί •. Ή το λοιπον άπλούς λόγιος f\ πανεπιστημιακος διδάσκα· 

1 G. Η e r t z b e r g, Ίστορία τfις Έλλάδος άπό τfις λήξεως τοϋ άρχαίου βίου 
μέχρι σήμερον, μετάφρ. Π. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ, τόμ. Α', έν 'Α{}ήναις 1906, σελ. 3.65. 

2 ΤΟ μέχρι σήμερον σωζόμενον τοπωνύμιον Μονό π ο ρ η άποδίδεται εtς όλό· 
κληρον την περt τήν μονfιν περιοχ1lν, Lδίq. μάλιστα είς την άντικρινfιν α·ϋτης πλευ
ράν, πρΟς την άνατολικΥιν Οχ:-&ην του Λουσίου, εν-&α ή άτραπΟς μόλις έπιτρέπει την 
διάβασιν πεζού μόνο υ. 'Εντεύ'fi·εν καt έπί{}ετον μονοπορήσιος- ό έκ Μονόπορης 
προερχόμενος, ό διαβιών εtς περιοχήν τijς Μονόπορης, Οπου διαχειμάζουν ·ποιμένες. 
'Η λέξις Μονό π ο ρ η έκ τού μόνος+περάν, κα-&' δ ν τρόπον μονεμβασία =μόνη 
ίiμβασις σχηματισ&είσα εtναι &{}ησαύριστ;ος είς τό ΊστορικΟν ΛεξικΟν τής 'Ελληνι~ 

κής Γλώσσης τής 'Ακαδημίας ΆfΥηνών. 
3 D u C a η g e, Glossariunι ad scriptores medire et infimre Grrecitatis ... , 

τόμ. Β', Lugduni 1688, σελ. 1678. . 
4 Αύτό{}ι, τόμ. ΑΊ σελ. 304, έν λ. διδάσκαλος, σελ. 535, έν λ. κα-&ηγητής. 

Βλ. καί C l1. Ζ e r v ο s, Michel Psellos, Paris 1920, σελ. 90 κέξ. -~Α ν δ ρ. 
• Α ν δ ρ ε ά δ ο υ, 'Η στρατολογία τών ύπαλλήλων καί "&ά πανεπιστήμια είς τfιν βυ· 
ζαντινην αύτοκρατορίαν, μετάφρ. Γ. Σ. Μ α ρ ι δ ά κ η, <!; 'Αρχείον ΟLκονομικό>ν καί 
Πολιτικών 'Επιστημών», τόμ. Ζ' ( 1927 ), σελ. 348. Πρβλ. 'Α. Μ. Άνδρεάδου, 
Le recrutement des fonctionnaires et les universites dans l'empire byzantin, 
έν 'Ανδρέου Μ. 'Ανδρεάδου, "'Εργα, τόμ. ΑΊ Ά-&ηναι 1938, σελ. 551 κέξ, 
Πρβλ. F r. F u c h s, Die hδheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter, 

14- 12. 1956 

--j!_ 

l 
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λος δ ~Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος; ~ ΑλλU. φ ι λ όσο φ σ ς έπωνυμείται έν τ@ 

γράμματι πομποδώς καl έπισήμως και δ άναπόσπαστος αδτος τίτλος προσ.flέ· 
τει βάρος και κUρος πoJ..U είς τΟν άνδρα, δ δποίος είναι δημόσιος και έπιφα~ 

νής, τετιμημένος μS άξίωμα πολιτικόν. Διότι ε1η3Vς άμέσως προστί8εται 

(στ. 15) Εν τci) σιγιλλίφ, δτι δ Λαμπαρδόπουλος ήτο π ρ ω τ α G η κ ρ η τ ι ς 1, 

πρωι1υπουργ0ς ε'ίπΕίν τοU αύτοκράτορος Νικηφόρου τοϋ Φωκα. Ό Ενδοξο; 

στρατηγΟς τοϋ Βυζαντίου, αϋτοκράτωρ ·γενόμενος, φαίνεται δτι είς τf]ν 

Εμπιστευτικf]ν ταύτην {}έσιν προσέλαβεν άv-8ρωπον τfις έμπιστοσύνης του, 

ο ί κ ε ίο ν αUτc$, ώς άναφέρεται Εν τψ σιγιλλίφ (στ. 14 ), πρότερον ούχl άση
μον Οvτα, άλλ' ex officio τοϋλάχιστον καl εκ μορφώσεως άξιον καl κατάλλη· 
λον πρΟ; τΟν σκοπΟν .τοUτον, έπέλεξεν άλλαις λέξεσιν άνδρα φιλόσοφον, 11τοι 

έν τii άνωτάτη της αUτο.κρατορίας έκπαιδεύσει διαπρέποντα. 

Δύσκολον είναι να κα{}ορισfJiϊ δ άκοιβf]ς χρόνος, .κα-8' Ον ό Λαμπαρδό· 

πουλος Εχρημάτισε πρωτασηκρfιτις. τοίί Φωκα. ΓνωστΟv είναι, δτι κατ& τΟ 

~τος 963, fι περ\ τον εiινοϋχον 'Ι ω σ η φ Β ρ (γ γ α ν κυβερνώσα το Βυζάν· 
τιον φατρία, μετU τΟν {}άνατον τοίi αύτοκράτορος Ρωμαvοϋ. Β', κατωχυρώ{}η 

περι τf]ν βασιλομήτορα Θεοφανώ, την ΣύyκλητοΥ.:. και τΟν πατριάρχην Πο
λύευκτον. Κατ& την διανομην τών ύπουργημάτων δ.ιετηρή{}η ώς λογο{}έτης 

τοU δημοσίου δρόμου Μιχαηλ δ πρύτανις, πρωτασηκρflτις δε Σ υ μ ε ω ν δ 
' 2 Θ' 'δ' ι ' ι ~~ cι " ~-_ι:ι' ' ' .ι:ι. 1 

πατρικιος .... α η ι υνατο τις να νομιση, ο τι α μα ανε .. υ ων εις τον υροvον 

ό Ν ικηφόρος προσέλαβεν εΊς τi]ν 'ίδιαι τέραν και έμπιστευτικην αUτοϋ ύπηρε· 

σίαν dvδρα ο ί κ ε ί ό ν του και Εκ τοϋ κύκλου τfjς άνωτάτης διανοήσεως 
προερχόμενον, τοϋτο μSv ϊνα ούως έπιβληftίi δι& τfjς άκτινοβολίας του έν τii 

σπουδαίg ταύτη 1%σει κατ& την άνώμαλον περίοδον τfις άνόδου τοϋ Φωκά 

είς τΟν -θρόνον, τοϋτο δε ίνα έπl τη εύκαιρίg άπαλλαγii δ αυτοκράτωρ τοϋ 
πατρικίου Συμεών, δστις συνέπραττε μετ& τοϋ έχftρού του Βρίγγα. Και πρά· 

έν c; Byzantiniscbes Archiv » 1 Heft 8 ( Berlin 1926 ). F. Μ i k 1 ο s i c b- ]. Μ ίi 1~ 
1 e r, ενtt-' άνωτ., σελ. 462. 

ι Primus a secretis, ρrimus secretarius, πρώτος τών σεκρέτων, τών βασιλι
κών γραμματέων, ό εξ άπορρήτων γραμματεUς τοϋ αύτοκράτορος. D u C a n .g- e, 
εν&' ά·νωτ., τόμ. Α', σελ. 137 ·138, έν λ. dσηκρfιτις. Σχετικη εtναι ή μελέτη τοϋ 
S t e i n, Untersuchungen zuΓ sp8.tbyzantiniscben Verfassungsund \\-ϊrtscbafts
geschichte, έν « Mitteilungen zur osmani~cben Gescbiclιte :ο-, τόμ. Π ( 1926 ), 
σελ. 1 ~ 62. Διεξοδικώτερον περt πρωτασηκρητών γράφει ό αύτΟς S t e i η, έν Un~ 

tersuchung-en ίiber das Officium der Pr8.toι·ianerpriifectur seit Diocletian, 
Βιέννη 1922, άλλό. δέν έχει κατάλογον πρωτασηκρητ<ί>ν. 

2 G. S c h 1 u m b e r g e r, ~ο αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκdς, μετάφρ. Ι. Λ α μ
π ρ ί δ ο υ, μέρ. ΑΊ έν 'Α-&ήναις 1905, σελ. 301-302.- Εtναι δ' οi'tτος ό γναιστΟς 
ΣυμεΟΟν ό μεταφρ-:tστ{ις, περt o1'i βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Είς Σuμεώνα τΟν Μετα

φραστήν, < Έπετηρίς Έταιρείας Βυζαντινών Σπουδών » 1 τόμ. ΚΓ' ( 1953 ), σελ. 113 
κέξ., 130. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ; ETAIPEIA%; ΒΥΖλ.ΝΥΙΝΩΝ Σ;Π..,ΥΔΩΝ ~Εrοι; ΚΧ' 
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γ ματ ι μΕν ό Ν ικηφόρος, εύ1~itς ώς έγκατέστη, προέβη εϊς πρωτεύοντάς τινας 

διορισμούς 1, άλλ& τfιν διάλυσι ν τfjς κυβερνώ σης φατρίας δΕν τΎιν 8πέτυχεν. 

Ο~τως, ό πατρίκιος Συμεchν παρέμεινf? πρωτασηκρ1}τις, άπαvτg δΕ τοιοϋτος 

κατd τΟ ετος 964, γνωστΟς συντάκτης τfjς περιφήμου νεαράς τοϋ Ν ικηφό· 
ρου Φωκά:, περί τοϋ μη γίνεσ&αι νέα μοναση]ρια καl γηροκομεία, ήτις 

κατηργή{}η βραδύτερον, τΟ ετος 1003, όπΟ Βασιλείου Β' 2• ~Επίσης άπαντ(J 
τΟ 967 συντάκτης έτέρας νεαρiiς τΌϋ Φωκα, περί τού προτιμaσ{J·αι τώv πενή
των τοVς δυνατούς, είς έζώνησιν τών παρd τών δυνατών πιπρασκομένων 3 • 

'Ή έν τφ σιγιλλίφ ε'ίδησις, Οτι ό Λαμπαρδόπουλος ύπfjρξεν οίκείοςτοϋ 

αύτοκράτορος και διετέλεσε πρωτασηκρrjτις αύτοϋ, καίτοι μη έπιβεβαιουμένη 
έξ W.λων πηγών, είναι &σφαλεστάτη. Κατόπιν δ8 τών άνωτέρω, χρόνος κα-&~ Ον 

έχρημάτισε πρωτασηκρήτης, δύναται να είναι ό μεταξV τών έτών 964- 967. 
"Ήδη γεννάται τΟ έρώτημα, πότε ό Ίω. Λαμπαρδόπουλος ϊδρνσε την 

μονην τrjς Θεοτόκου, έν τii τοπο-&εσί~ τrjς Μονοπόρου, η ν δ-ι α τ η ν τ ο ϋ 

φιλοσόφου έπωνυμίαν μον1)ν τοϋ Φιλοσόφου έκάλεσαν 
μ ε τ α τ α ϋ τ α ( στ. 17 ) ; Ή &πάντησις δΕν είναι δύσκολος. Πάντως !δρύ/Jη 
πρΟ τοϋ Ετους 964, δτε ηρχισεν ίσχύουσα ή νεαρα τοϋ Φωκά, ήτις έμνημο

νεύ-&η άνωτέρω συνταχ-&είσα ύπΟ ΣυμεdJν τοϋ πατρικίου, δι~ fjς &πηγορεύετο 
ή &νέγερσις νέων μοναστηρίων και ης τόσον προσφάτου δύσκολο; -&α ήτα ή 
καταπάτησις ύπΟ δημοσίου άνδρός. Καl ναι μ8ν έν στ. 22 τοϋ σιγι.λλίου ή 
~loνi] χαρακτηρίζεται & ρ τ ί ω ς & ν ε γ ε ρ {ί ε ί σ α έ κ β ά IJ ρ ω ν α ϋ τ ώ ν, 
άλλ" ή Εννοια τοϋ έπιρρήματος ά ρ τ ί ω ς δεν δύναται να προσδιορισ3ϋ άκρι

βως και δυνατΟν να σημαίνn καl πρΟ ίκανών έτών, π.χ. 7- 10, άν ληφ-&οϋν 
ύπ• 5ψιν δύο τινά. Πρώτον, δτι είς τΟν άπόκρημyον βράχον τrjς Μονόπορης, 

δπου τα πολύτιμα ύλικd ένΟς έξαιρέτου Εργου μετεφέροντο άπΟ άποστάσεως 

μεγαλυτέρας τοϋ χιλιομέτρου έπl τών ι:Ομων τών άνΗρώπων, τΟ Εργον τοϋτο 

ήτο λίαν δυσχερες καl Επομένως δΕ:ν είναι δυνατΟν να συνετελέσ-&η συντόμως. 

Καl δεύτερον, δτι χρόνος σχετικώς ίκανΟ; άπτιτή-&η άπΟ τfiς ίδρύσεως τijς 
μονijς μέχρι τijς &πολύσεως τοϋ πρώτου σιγιλλίου ( 967 ), δια να δικαιολο· 
γη{ίfi fι παρα τψ λαψ έπικράτησις τijς έπωνυμίας τοϋ Φ ι λ c σ ό φ ο υ, {]τις 
καl έν τ ψ σι γι]J,ίφ αναφέρεται, ώς μ ε τ α τ α ϋ τ α γενομένη. 

Φαίνεται λοιπόν, δτι ένωρίτερον τοϋ Ετους 960 ίδρύ{}η fι μονή, δτι ό 
ίδρυτfις αύτrjς tjτo φιλόσοφος τότε και έξ αUτοϋ ό λαΟς έπωνόμασε την μονήν, 
δ τι γενόμενος πρωτασηκρfiτις τοϋ αύτοκράτορος Ν ικηφόρου τοϋ Φωκd μεταξ.U 

ι G. Schlumberger, ενfr' ιiνωτ., σελ. 414~415. 
2 Αύτό{}ι, σελ. 44:5. - Ζ a c h a r i re Α. L i η g e η t h a 1ι Jus Grreco ~ Ro· 

manum, μέρ. ΙΙΙ, ΛιψLα 1862, σελ. 292.- 'Έκδ. Ζ έπων, τόμ. Α' ( 1931 ), σελ. 

249 κέξ. 
3 G. Schlumberger, δν{}' ιiνω~., σελ. 453.-Zacharire Α. Lin· 

genthal, δν-&' άνωτ., σελ. 296-297. "'Εκδ. Ζέπων, έν&" άνωτ., σελ. 253 κέξ. 
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τών έτών 964 · 967 έπέτυχε της πατριαρχικrjς προνομίας ηlν κατοχύρωσιν 

δια τοϋ σιγιλλίου τοϋ Πολυεύκτου, κατ~ Αϋγουστον τοϋ Ετους 967 καl τέλος 
δτι πι-Βανώτατα δ ίδρυτfις τrjς μονfίς άπομακρυν-&εlς τών .έγκοσμίων έγκατε· 

βίωσεν ε'ίς τ1)ν 'ίδίαv αύτοϋ μονήv, εϊς Ί]ν Καl ίδρύων αUτfιν Ίσως ·είχεν 

&ποβλέψει. 

Πέραν τών έρευνη-θέντων σημείων τοϋ έκδιδομένου πατριαρχικοί! γράμ· 

ματος, άξια ϊδιαιτέρου ένδιαφέροντος είναι και τα άκόλουθα. (Η ϊδρυσις τijς 

μονrjς τοΤ; Φιλσσόφου καl η περαιτέρω έντΟ.; τώv πνευματικών- και έftνικών 

πλαισίων μακρα δράσις αυτης άφορμώνται άπΩ μίαν περίοδον βαρβαρικών 

μετακινήσεων, έγκαταστάσεων και άνωμαλιών εlς Πελοπόννησον, άκριβώς δΕ: 

ή ϊδρυσις τfiς μονijς άπΟ έξέχον πολι τικΟν καl πνευματικόν πρόσωπον τfiς 

αυτοκρατορίας καl ή περαιτέρω μακραίων αύτiiς '&κμη άπαντοϋν εύγλώττως 

τόσον εlς τα περl διατηρήσεως τών κατοίκων τών δρεινών περιοχών εlς πρω· 

τόγονον κατάστασιν έν μέσφ δεκάτφ αtώνι, δσον και περl συμμείκτων λαών 

Ενεκα τών σλαβικών έπιδρομών κλπ. Καθ' Ίlv έποχfιν ίδρύεται ή μον1) έκκλη· 

σιαστικώς ή κεντρικfι Πελοπόννησος έξαρτάταί άπΟ τΟν μητροπολίτην Πα· 

τρών, Εχοντα ύπΟ τfιν έξουσίαν αύτοϋ μεταξiι τών Επισκόπων καl τΟν Λακε· 

δαιμονίας {βλ. καl στ. 16, 20, 24 τοϋ σιγιλλίου) 1• Ή πατριαρχικfι κατοχύ· 
ρωσις τfί; μονfίς έξασφαλίζει αύη)ν άκριβώς άπΟ τας τυχΟν αυ-θαιρεσίας τοϋ 

μητροπολίτου καl του έπισκόπου αlιτοϋ. Ή άσκησις της έκκλησιαστικrjς έξου· 

σίας διεξήγετο τακτικώς ύπΟ τών μοναχών καl αυτης 1]-Βελον ν' άποφύγουν 

ούτοι τας ύπερβασίας. Οϋτως, άπερίσπαστοι έφεξfiς ήδυνή-&ησαν να δδηγή· 
σουν τΟ μοναστήριόν των εtς περιωπή ν, είς τΟν τομέα τrjς πνε'tiματικfίς αύτοϋ 

άποστολrjς μάλιστα. 

2' 

Κύριλλος έλέφ {}εοϋ δ.ρχιεπ(σκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 

καί οίκουμενικός πατριάρχης. 

j' f Το εlς μεiζονα lσχvν lπιβεβαιοϋσ{}αι τd τών προ ήμών π(ατ)ριαρ-

ι Ή μητρόπολις Παλ. Πατρών, προαχfrείσα &πό Επισκοπfις μετά τό σπου

δαίον γεγονός τijς μεγάλης νίκης του Νικηφόρου Α' κατα τών Σλάβων, ιiρχομένου 

τού θ' αiώνος, περιέλαβεν έπισκοπάς τρείς, Με-&ώνης, Κορώνης καl Λακεδαιμονίας. 

"Η δε έπισκοπη Λακεδαιμονίας προήχ{}η τό δτος 1082 είς μητρόπολιν έπl • Αλεξίου 
Κομνηνοϋ. Μ. L e Q u i e n, Oriens Christianus, τόμ. Π, Παρίσιοι 1740, στ. 189. 
- G. Ρ a r t h e y, Hieroclis Synecdemus Grrecre episcopatuum, Βερολϊνον 1866, 
σελ. 119 ~ 120.- Κ. Η ο p h, Griechenland im Mittelalter, έν τfi Allgemein. 
Encyclop. d. Vi.lissench. των Ersch καi Gruber, τόμ. 85, σελ. 99 κέξ.- Βρα.δύ· 
τερον ή Δημητσάνα ιiπετέλεσεν ίδία ν άρχιεπισκοπΊ]ν, περί ης βλ. τάσου • Α fr. 
Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, "Η άρχιεπισκοπiι Δημητσάνης καi • Αργυροκάστρου, < Έπετη· 

ρίς •Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών » 1 τόμ. Κ' ( 1950 }, σελ. 209 κέξ. 

2 Περγαμητη μετιi Οπών καl σχισμών, μη φέρουσα βΟ'ύλλαν. Διαστ. 0,67 χ 0,613 



212 Τάσου 'Α&. Γριτσοπούλοu 

χών γράμματα, όσα τοϋ όρ{}οϋ έχονται λόγου, ούδSν άπεικός έστι. Tijς τε 

γdρ άν{}ρωπίνης μνήμης όλισΟηρaς, είτε εύολίσfJου ύπαρχού(σης), τfjς τε 

ζωfjς βραχεl(ας) ήμών, το μ(!:ν) γραi'φfj παραδlδοσiJαι τa πραττόμενα άναγ

καίον καfJέστηκε. ΤΟ δ' αfj τd γραφέντα έπικυροϋσ/Jαι κ(αt) άνανεοϋσΟαι 

πάντως κ(αl) τοϋτο χρήσιμον. El μη γdρ τd ήμίν πραττόμεJια έγράφοντο, 

τfj λή{}n llν παρεδίδοντο, εί δS πάλιν μη έπεβεβαιοϋντο, j4 ούκ llv μείζονα 
ψ)ν) διαμονljν κ(αί) τ(Ιjν) δύναμιν lλάμβανον. Έπειδ(>)) τοlνυν ένεφανl

σiJη τfj ήμών μετρι6τ(η)τι, συνοδι(κώς) προκαiJημέ{1·)ιι, Υσον γράμμ(α)τος 

σιγιλλlου, έγγεγραμ(μέν)ον έν παλαιψ μεμβρlνφ κώδικι τ(fjς) καiJ' ήμ(iiς) 

τοϋ Χ(ριστο)ϋ Μεγάλης Έκκλησl(ας), δι' oD έφάνη διαρρήδην κ(αί) I' έμαρ
τυρήfJη, ώς πρό έξακοσίων πεντήκοντα έπτd χρόν(ων) ό έπL τ(fjς) βασι

λεl(ας) τοϋ τότε άοιδlμου βασιλέως κυρlου Νικηφόρου rοϋ Φωκii κύ(ριος) 

'Ιωάννης Ααμπαρδόπουλος, φιλόσοφος, ό πρωrασηκρfjτις, {}εlφ ζήλφ κ(αί) 

l!ρωτι κινη{}ε{ς, άδεl<Ε κ(αί) iJελήμαr(ι) τοϋ π(ατ)ριαρi 6zεύοvτος τψ καιρψ 

έκείνφ κυρίου Πολυεύκτου, πλείάτοις άναλώμα(σι) κ(αί) δαπάναις ά1ι1}γει

ρεν έκ βάfJρ(ωv) κ(αl) έξ α.Jτώv {}εμελl(ωv), τljv κ(α)τ(a) τ(Ιjν) Πελοπόν

νησον, έν τfj έπαρχίq. της άγιωτάτης μητροπόλεως Ιlαλαιών Πατρών, 

έv τfj ένορίq. τ(ijς) έπισκοπijς αύτοϋ Δακεδαιμονί(ας), τfi τοποΟεσ(ίq.) 

Μονοπόρου, έγj'γ~ς χώιί(ας) Δημητζάνης, fJεl(α>-) κ(αί) !ερaν μονljν τ(ιjς) 

Παναγl(ας) μου Θεοτόκου κ(αί) άειπαρiJέv(ου) Μαρl(ας), τljv διa τ(Ιjν) 

έπωνυμί(αν) τοϋ φιλοσόφου μον1)ν τοϋ Φιλοσόφου έπικεκλημ(έν)ην, 

καfJιερωfJείσαν πρότ(ε)ρ(ον) έπί π(ατ)ριαρχικψ σταυροπηγlφ, διd τών 

συνήΟ(ων) εύχών · κ(αί) τοϋ άπ' έντεϋ1Jεν πεμπομένου Ί8 έκείσε Τιμίου 
Σταυροϋ κ(αl) πηγνυμ(έν)ου έν τοίς {}εμελίοις αύτοϋ, έπί τij'J εlναι μεν έν 

τfj π(ατ)ριαρχικfj περιωπjj κ(αl) έξουσίq., εύρίσκεσ{}αι δε είς τό μετέπειτα 

άνενόχλητον, άτελij τε κ(αt) &σύδοτον, ώς πατριαρχικόν σταυροπήγιον κ(αt) 

κ(α)τ(d) πάντα ά1•επηρέαστοv παρά τε τ(οϋ) έκεί άρχιj9ερατεύοvτος κ(α)τ(d) 

καιροVς Παλαιών Πατρών κ(αl) τοiί έπισκόπου αύτοiί Δακεδαιμονί(ας) 

κ(αl) παρd παντός lίλλου προσώπου ίερωμ(έν)ου η λαϊκοϋ, ff.μα τοίς ύπ' αύ-

μ., τΟ δέ κείμενον είς διαστ. 0,29χ0,52 μ. ΤΟ γράμμα εtναι άνέκδοτον, άλλ' έχει 

γνωσ{}fι διά τoii ύπ' άριο&. 333 πατρ. κώδικος, όπόfl-εν έλήφ&ησαν αί. ύπογραφαί. 
Μ η ν a Δ. Χ α μ ο υ δ ο π ο υ λ ο υ; 'ΑρχιερατικαL έναλλαγαί, t: Έκκλησιαστική 'Αλή

ο&εια :ε-, τόμ. Β' { 1882 ), σελ. 668. Παρατηρητέαι Ομως αί. μεταξiι τών τoii κώδικος 
και τοiί γράμματος υπογραφών διαφοραί. Άλλά και έΚ τών τοίί σιγιλλίου iιπογρα

φών τινας :παραδίδομεν μετ' έπιφυλάξεως, οίον τ&ς τών Γάνου καt Χώρας Ίωαννι

κίου, Χαλκηδόνος Ίωάσαφ, Νικαίας Πορφuρίου, Άγκυρας Λαuρεντίοu καt τοiίτο 

διότι έν τfi περyαμηνfi, καί κατ&. τΟν στ. 35 αUτής, ένψ εtχεν ύπογράψει άρχικώς 
ό Ίεροσολυμων Θεοφάνης εtς έκτασιν μέχρι τών 2/3 τού ·στίχου, μετά ταϋτα ή ύπο
γραφή άπηλείψ&η καt άπΟ τοiί ίδίου άνωμάλου σημείου τi'jς U.ποξεσ-&είσης μεμβρά

νης ύπέγραψαν άτάκτως άρχιερείς διό. δuσξυμβλ'ήτων μονοκονδυλιών. 'Ένεκα τούτου 

δυσχεραίνε•αι ετι μάλλον ή καt άλλως έπί:πονος άνάγνωσις τών ύπογραφών. 
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τοϋ άφιερωfJείσιν αύτfί ίεροίς, κειμηλίοις κ(αί) σκεύε(σι) κ(αl) λοιποίς 

κτήμα( σι) κ(αί) πράγμα(σι), κινητοίς τε κ(αί) &κινήτοις κ(αί) αύτοj 10κινή

τοις κ(αl) πδ.σι τοίς μετοχίοις αύτijς, μηδενός τ(1)ν) έπίσκεψιν κ(αl) φρον

τίδα τών ψυχών τών έν αύτfί μοναζόντ(ων) έχοντος η άνακρίνοντος κ(αί) 

έξετάζοντος αύτούς, περί τε τών ψυχικών κ(αl) σωματικών, εί μη τοϋ 

κ(α)τ(d) καιρο~ς οlκουμ(ενικ)οϋ π(ατ)ριάρχου κ(αί) τοϋ παρ' έκεlνου πεμ

πομένου j11 έκείσε έξαρχικώς· δπερ άξιώσ(ει) κ(αί) δεή(σει) τών έν α.Jτfi 

άσκουμέ(νων) έζητή{}η έμπόνως έπικvρωiJιj•·αι κ(αί) παρ' ήμών κ(αl) διa 

ήμετέρου σιγιλλιώδους γράμ(ματος) κ(αί) βεβαιωiJfjναι εlς πλεlονα τ(Ιjν) 

διαμοvljv κ(αl) άσφάλει(αν). Τούτου χάριν κ(αl) ή μετριότης ήμών, cbς 

χρέος έχουσα άπαραίτητον έπιβεi 12βαιοϋν κ(αί) έπικυροϋν τd καλώς πρα

χiJέντα κ(αί) γεγονότα κ(αί) μάλιστα τa παρa τών πάλαι κ(αί) άοιδlμων 

έκεlv(ωv) α.Jτοκρατόρων κ(αί) π(ατ)ριαρχώv τυπωfJέντα κ(αl) έπιβραβευ

{}έvτα, ψ]ν) αrτη(σιν) α.Jτών μη παριδοϋσα, γvώμrι τών μακαριωτάτων κ(αί) 

άγιωτάτων π(ατ)ριαρχών, τοϋ τε 1

13 Άλεξανδρεί(ας) κυρίου Γερασίμου, τοϋ 

Άvτιοχεl(ας) κυρlου Κυρlλλου κ(αί) τού Ίεροσολύμ(ων) κυ(ρlου) Θεοφάνους 

κ(αί) τijς περl α.Jτljν fJεί(ας) κ(αί) !ερiiς ~περτελεστάτης τώv άρχιερέ(ων) 

Συνόδου, τώv έv &γl(φ) πν(εύματ)ι άγαπητώv α~τfίς άδ(ελφ)ώv κ(αί) συλ

λειτουργών, γράφει κ(αί) άποφα{νεται κ(αί) έν &γlφ παρακελεύε(ται) I" 
πν(εύματ)ι, τΟ παρόν έπιχορηγοϋ(σα) αύτοίς σιγιλλιώδες γράμμα, ίνα τοϋ 
έμφανισ{}έντος fιμίν ί'σου τού παλαιγενοϋς έκείνου π(ατ)ριαρχικοϋ γράμμα

τος, τοϋ πρΟ τοσούτ(ων) χρόνω1ι γεγονότος, ώς καλώς κ(αl) εύλόγως πρ'οβάν

τος, μένοντας βεβαιωμ(έν)οv, κεκυρωμ(έ1ι)ου κ(αl) άμετατρέπτου, 115 είς τΟ 
όποίοv ή μ!:ν διαληφ{}είσα IJεlα μονlj τ(fίς) Παναγl(ας) μου Θεοτ6κου κ(αί) 

άειπαρiJένου Μαρl(ας) τοϋ Φιλοσόφου, ώς σταυροπηγιακlj κ(αl) π(ατ)ριαρ

χική, κ(αl) άπό τοϋ νiίν κ(αl) είς τΟν έξijς ff.παντα χρόνον, lως ού δ ήλιος 

έφορif, σ~v τοίς μετοχlοις α.Jr(fjς) κ(αί) τοίς λοιποίς άφιερωμ(έν)οις κτή

μασι 1
1

' κ(αί) πράγμα(σι), κινητοίς τε κ(αl) άκινήτοις κ(αl) α.Jτοκινήτοις 
κ(αί) λοιποίς !εροίς σκεύεσι κ(αί) βιβλlοις κ(αί) παντοlοις άναfJήμα(σιν), cbς 

ύπό τ(1)ν) π(ατ)ριαρχικ1)ν έξουσίαν κ(αl) μεγαλειότητα διατελοϋσα, ύπάρχn 
' e ' ' ' λ ' ' ' 'δ ~ 1 .Q ' ( J\ και ευρισκηται ανενοχ ητος; ακαταπατητος, ασυ οτος, ε;.εvυερα κ a~ 1 

άδούλωτος 1
17 παρd παντός προσώπου άρχιερατικοϋ ή ίερατικοϋ η κ(αl) 

λαϊκού, μηδενi μηδέ(ν) όφείλουσα διδόναι, άχρι καl όβολοϋ· οί δέ έν αύτfί 
ένασκούμ(εv)οι Iερομόναχοι κ(αί) μοναχοl, ζώντες κ(α)τ(d) fJ(εό)v, ήσυ

χαστικώς τε κ(αί) άταράχως, άποκα{}ιστώαιν ότε χρεία ήγούμεvον, 8ν llν 

έκ μέσου τής άδελφότητος j 18 έκλέξω(σι) κ(αί) μνημοvεύωσι τοϋ π(ατ)ριαρ

χικοϋ όνόματος, φ κ(αt) πείfJεσiJαι όφείλω(σι) κ(αl) ύποτά~σεσΟαι, παρ' ο{; 

κ(αί) τ(Ιjν) έξέτασιv κ(αί) άνάκρισιν l!χω(σιv) lπί πiiσι τοίς έπερχομ(έv)οις 
αύτοίς ζητήμα(σι.) κ(αί) tiδειαν έ'χω(σι) προσκαλείσfJαι δν έ{}έλουσι τώv 

άρχιερέ(ωv) έκτελείν τaς έμπιπτούσ(ας) α.Jτοίς χειj 19ροτονf(ας), avαγνω-
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ατών δηλαδ(ή), .Jποδιακόν(ων), διακόνων τε κ(α1) !ερέ(ων), aνευ τ(ής) τοϋ 
ίεροϋ συνfJρόνου έyκαDιδρύ(σεως), 0ς δ' αν όψέποτ? κα{}' οίοvδήτιvα τρό
πον βουληfJείη α{}ετijσαι κ(αί) ανατρέψαι τdς αποφάσεις τοϋ παλαιγεvοϋς 
έκείνου γράμματος κ(αί) τοϋ άρτίως έπιβραβευl 2σfJέvτος αύτfj ήμετέρου 
σιγιλλιώδους έπιβεβαιωτηρiου κ(αl) καταπατijααι τ(ήν) Σερdν κ(α1) αταυ

ροπηγιακήν ταvτην μονήν τ(ijς) Παναγi(ας) μου τοϋ Φιλοσόφου, η εlς δου
λείαν τινd καταγαγείν αύτήv, η άδίκφ χειρί άφαιρέσαι τι τών άφιερω
μάτ(ων) αύτ(ijς) κ(α1) iiποξενώσαι αύτήν τ(ή"ς) π(ατ)ριαρχ(ικijς) δεσπο
τεi(ας) I" κ(α1) διαφενδεvσεως, έπ1 lδίφ μ(έν) συμφέροντι, βλάβn δέ κ(α1) 
ζημi'f κ(α1) lλαττώαει της προειρημ(iν)ης ταύτης μονijς, η τοlις lv αύη) 
άακουμ(iν)ους lνοχλijααι κ(α1) ζητijα(αι) νοσφiσασ#αι πολiι η δλiγον, lj 
ό.ργειαν κ(αί) άφορισμδν έκφωνijσαι κατ' αύτών κ(αl) έξετάσαι κ(αl) άνα
κρίναι αύτούςJ έπί 122 παντί πράγματ(ι), η τΟν όντα tjγούμ(εν}ον έκβαλείν 
κ(α1) [τερον &ποκαταστijσαι, I) aλλο τι lπιβλαβές κ(αl) lπιζήμι(ον) κ(α1) 
ταραχώδες αύτfj προξενijααιJ ό τοιοϋτος άρχιερεVς μ(έν) ώv η ίερεύς, καfJn
ρημ(έν)ος έστω κ(α1) γεγυμνωμ(iv)ος, δ μ(έν) πά(σης) iiρχιερατικ(ijς) lνερ
γεt(ας) κ(α1) τάξεως, δ δέ πά(σης) I" fεροπραξί(ας) κ(α1) &φωρισμ(iν)ος 
iiπό Θ(εο)ϋ Κυ(ρiου) Παντοκράτορας κ(α1) κατηραμ(έν)ος κ(α1) &συγχώρη

τος κ(α1) μ(ε)τ(d) #άνατον aλυτος, λαϊκός δέ η κ(α1) aλλος τις τοϋ κλήρου 
άρχων I) iiρχόμ(εν)ος, &φωρισμ(iν)ος παρa τijς δμοουσiου κ(α1) ζωοποιοϋ 
κ(α/) iiδιαιρέτου Τριάδος κ(α1) κατηραμ(iν)ος κ(α1) iiσυγl"χώρητος κ(αl) 
μετd --&άνατον ό.λυτος, έν τφ νϋv αίώνι κ(αt) έν τφ μέλλοντ(ι) κ(αί) τυμπα
νιαίος κ( α/) lχέτω κ( α/) τdς iiρdς τών &γί(ων) τριακοσi(ωv) δiκα κ( α/) δκτιh 
{}εοφόρ(ων) π(ατ)έρων τών lν Νικαi'f κ(α1) τών λοιπών πασών &γi(ων) 
Συνόδ(ω1•), κληρονομησάτω δέ κ(α1) τ(ήν) λέπραν τοϋ Γιεζij κ(α1) τ(!ιν) 
&γχόνην I" τοϋ 'Ιούδα κ(α1) ε~ρέτω #(εο)ν μαχόμ(εν)ον έν τfj fιμiρ'f τ(ijς) 
κρίσεως κ(αί) η μερίς αύτοϋ μετd τοϋ προδότου 'lούδα κ(αί) τών σταυρω
σάντ(ων) τον Κ(ύριο)ν κ(α1) έστω α#iνων κ(α1) τρέμ(ων), rbς δ Κάιν lπl 
τijς γijς. "Ετι δ8 άποφαινόμεfJα πρΟς τούτοις, ώς αν ό έκεί άρχιερατεύ(ων) 
Λακεδαιμονί(ας), j26 ό άπδ έπισκόπου όνόματος είς μ(ητ)ροπολίτου προβι~ 
βασϋείς, η tiλλος ης τών έν τιΊ Πελοποη·ήσφ άρχtερέ(ω")J ώς μηδόλως 
έξουσιάζωv τijς αύτ(iJς) μονijς, ό.τε σταυροπηγiακijς οϋσης, μακρdν εrη 
αύτijςJ μηδόλως έχων έξουσίαv είσέρχεσfJαι έν αύτ,ij, η άρχιερατιj27κόν τι 
διαπράττειν, η άπαιτείν τΟ σύνολον παρ' αύτiJς πολV η όλίγον, άλλd κα{}ά
παξ ε~ρίσκηται lκκωλυμ(iν)ος, lν βάρει παιδεi(ας) iiσυγγνώστου, τ(ijς) 
iiρχιερωσύνης α~τοϋ κ(α1) i'ιφορισμοϋ iiλύτου κ(α1) αΙωνίου, τοϋ aπό #(εο)v 
παντοκράτ(ο)ρ(ο)ς, rbς εlς το τ(ijς) παρ' lνορίας lμπεσιhν I" έγκλημα. Οvτως 
άπεφηνάμε{}α γνώμn συvοδικfj, έπl γdρ τούτφ έyεγόνει κ(αί) τΟ παρόν 
π(ατ)ριαρχικδν συνοδικον σιγιλλιώδες lπιβεβαιωτήριον γράμμα κ(α1) lπε
δό#η τοίς ένασκουμ(έν)οις π(ατ)ράσι τι) σταυροπηγιακfj κ(α1) π(ατ)ριαρχικfί 
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μονfi τοϋ Φιλο/29σόφου κ(αl) δι' αVτώv τfj μονfj αύτών ταύτn, εlς πλείονα 

τ(1)ν) διαμονfιν κ(αί) ασφάλειαν. 'Επί έτους ,ζοV ροϋ λοV βου, έν μηνί Δfαtφ, 

lνδ(ικτιώνος) ζης_ 

I" f Κύριλλος fliφ #(εo)ii iiρχιεπiακοπος Κωναταντινουπ(ό)λε(ως) νi(ας) 

ρώμ(ης) κ(α1) οlκουμ(ενι)κος π(ατ)ριάρχ(η)ς. 

I" f γεράαιμος l.λέφ #(εo)ii πάπας κ(α1) πατριάρχης Σερiiς π(ό)λ(εως) Άλε
ξανδρεiας. f Κvρϊλλος lλiφ #(εο)ϋ π(ατ)ριάρχης μεγάλης #(εο)υπό

λ(εως) Άντιοχεi(ας). 

I" f Θεοφάνης lλέφ #(ε)οϋ πατριάρχης &γiας 'Ιερουσαλήμ f δ παλαιών πατρών 
Θεοφάνης lπίτροπ(ο)ς π(ατ)ριαρχ(ικος) κ(α1) .!"ξαρχ(ος) τijς συνόδου. 

I" f Καισαρεiας κα1 Καππαδοκiας f Νικομηδεiας Νεόφυτος 
Γρηγόριος 

f Εύρίπου 'lωασαφ 
I" f 'Ηρακλεiας Νεόφυτος 

f Άδριανουπόλεως ΠαρfJένιος 
f Προύσης 'Ιωάσαφ 
f Λαρίσης Γρηγόριος 

I" f Χαλκηδόνος 'Ιωάσαφ 
f Θεσσαλονίκης Παtσιος 

I" f Νικαiας Πορφvριος 

/" Χίου 'Ιγνάτιος 

f Φιλiππωv κα1 Δράμας Κλήμης 

I" f Μηδείας κα1 Σωζουπόλεως Θεο-
δόσιος 

f Μεσημβρiας Άκάκιος 

f Σηλυβρiας Λαυρiντιος 

f Arνov Παρ#ένιος 

)38 f Ραιδεστοϋ Μελχισεδέκ 

f Βάρνης Παρ#ένιος 
f 'Αγκύρας .Λαυρέντιος 

I "f iiρχιεπiσκοπος Κασανδρεiας Σι
σώης 

I 40 f ΜηfJύμνης Διονύσιος 
f 'Αμασείας Μελέτιος 

f Κυζiκου Παρ#ένιος 
f Δέρκων 'Ιωάσαφ 

f 'Α{}ηνών Θεοφάνης 

f Γάνου καί Χώρας 'Ιωαννίκιος 
f Σερρών Τιμό#εος 

f Δακεδαιμονiας 'Ιωάσαφ 

f Σμύρνης 'Ιάκωβος 
f Νiων Πατρών • Αν#ιμος 
f Διδυμοτεlχου 'ΆνfJιμος 

f Περι#ωρiου καί Ξάν{}ης I Δωρό-
#εος 

f Ναυπλiου καΙ • Αργους Θεοφάνης 
f Θαυμακοϋ 'Ιάκωβος 

f Προκονήσου Κλήμης 

f Δρύστρας Μελέτιος 

f iiρχιεπiσκοπος Ντζiας καΙ Θερ

μίων ΛΤεκτάριος 

f ΆγαfJουπόλεως Μητροφάνης 

•y πό μ ν η μα 
Στ. 8: iπιβεβαιοϋντο. 

Στ. 4 : καί τηv δύναμιν Εν Ν.Σ. Ελλείπει. 

Στ. 6: τfi τοποfJεσίq. Μονοπόρου lγ- Π: έν τfι ψα . . 
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Στ. 8- 9: παρά τε τοϋ έκεί . .. Ν .Σ: παρΟ. τοϋ έν καιροί ς άρχιερατεύοΝος lκείσε, 

Στ. 15: εlς τό όποίον, Ε : εlς τοϋπιον. 

Στ. 17- 18: άποκαθιστώσιν . .. lκλέξωσι: έν τfi Π. διά ζωηροτέροu μέλανος έπί 

άπαλειφ{}είσης δι' aποξέσεως Ciλλης φράσεως. 

Σε. 23: Κυρίου, έν Ν.Σ. έλλείπει. 

Στ, 24 : πασών Ν Σ. έλλ. 

Στ. 25: εύρέr:ω, Ν.Σ: εύρεfJέτω. 

ΚαιΨ CJ. διαλαμβάνει τΟ σιγίλλιον τοϋτο, oL μοναχοί τοϋ Φιλοσόφου 

προσηλftον είς τΟ πατριαρχείον, κομίζοντες ϊ σ ο ν παλαιοϋ πατριαρχικού 

γράμματος, ήλικίας 657 έτών, κ.ατακεχωρισμένου είς &ρχαίον έπl ·μεμβράνης 

πατριαρχικΟν κώδικα, βάσει δΕ άμφοτέρων, τοϋ 'ίσου καί τοϋ αίΗtεντικοϋ 

κειμένου, έζήτησαν τfιν έπικύρωσιν τοϋ άρχικοϋ δι& \'έου σιγιλλίου, ε ί ς 

πλείονα τfιν διαμονfιν καl άσφάλειαν (στ. 11). Προς !καvο· 

ποίησιν τοϋ αίτήματος τώv μοναχών, άπελύ-θη τΟ παρΟν σιγίλλιον κατα μfiνα 

Μάιον τοϋ ετους 7132, τfjς ζ' ίνδικτιωνος, ϊlτοι σωτηρίου ετους 1624. "Ακο
λούθως oL μοναχοί έζήτησαν καl fλαβον νέον 'ίσο ν τοϋ άρχικοϋ σιγιλλίου 

τοϋ Πολυεύκτου, κεκυρωμένου -δπΟ τοϋ αύτοίί πατριάρχου καl-πολυπλη{}οϋς 

Συνόδου, κατ& μfjνα Ίούνιον τοϋ ετους ί132, τfjς -ίδίας ίνδικτιώνος, ητοι 

τοϋ αύτοϋ χριστιανικοϋ ετους 1624. ΤΟ Υ σο ν τοϋτο εΙ ναι τΟ Uπ~ άρι{). 1 
τfiς παρούσης συλλογrjς, αντικατέστησε δS τΟ προσκομισ8f:ν παλαιότερον άντί· 

γραφον, φilαρ8ν προφανώς λόγφ τοϋ χρόνου. Οϋτως, Ετηρήαη ή συνέχεια τijς 

παραδόσεως τής Lστορικfίς μονfjς. 

cH -δπΟ τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου Α' τοϋ Λουκάρεως άνανέωσις τοϋ 

πατριαρχικού προνομίου τi]ς μονrjς τοU Φιλοσόφου, έν ετει 1624 (γ' πα· 

τριαρχία) 1 καί ή συμμετοχfι είς την πατριαρχικ1)ν Σύνοδον τών λοιπών 

πατριαρχών καl πλή&ους άρχιερέων, νομίζομεν Οτι είναι εργον τοϋ δια στε· 

νi]ς φιλίας συνδεομένου μετ& τοϋ έθνομάρτυρος οίκουμενικού πατριάρχου 

Κυρίλλου Α', πατριάρχου clεροσολύμων Θεοφάνους καl άλλων τι.νών άρχιε

ρέων δημητσανιτΟΟν, μετεχόντων τfjς πατριαρχικΥjς Συνόδου, πι&ανώτατα δf: 

χρηματισάντων άδελφΟΟν της μονfίς ταύτης. co Θεοφάνης, γόνος τfjς Lστορι

κflς έκ Δημητσάνης ο'ίκογενείας Καρακάλλου 2, η&έλησεν, &ς φαίνεται, να 

προσδώσn είς την μονfιν της γενετείρας αύτοϋ μέγα κύρος, ένεργήσας να 

άπαρτισ·8fi τόσον όγκώδης Σύνοδος, πρΟς κύρωσιν τοϋ πατριαρχικού σιγιλ-

1 "Υπό τοϋ Μ. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ, 554, σημειοiιται μόνον 
ή Επικύρωσις τοϋ σιγιλλLου τοϋ Πολυεύκτου καί μάλιστα Εσφαλμένως, ώς γενομένη 
τόν Μάιον τοϋ 1625, εtνσ.ι δέ ά:γνωστος ή διό. τοϋ παρόντος σιγιλλίου &να\•έωσις. 

Πρβλ. τ ο ϋ α ύ τ ο υ, Κύριλλος ό Λούκαρις, ι: Έπετηρlς Έταιρείας Κρητικών Σπου
δών •, τόμ. Α' ( 1938 ), σελ. 328 · 329. 

2 Τάσο υ • Α<&. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, ~Η άρχιεπωκοπ1) Δημητσάνης και • Αργυ
ροκάστρου, έν<&" &.,•ωτ,, σελ. 222 κέξ., καl δή σελ. 227. 
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λίου. την προσπά8ειαν δ' αlιτοϋ συνέτρεξαν καl άλλοι σημαίνοντες &ρχιερείς 

δημητσανίται, μετέχοντες της αlιτijς Συνόδού, τijς κυρωσάσης άμφότερα τα 
γράμματα, cΟς ό πομπωδώς ύπογράφωv Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, έπίτρο· 

πος πατριαρχικΟς και 8ξαρχος τijς Συνόδου, τούπίκλην Λαμπαρδόπουλος, ό 

Νικομηδεία; Νεόφυτο;, ά\'εψιΟς τοϋ προηγουμένου, ό ~Αγχιάλου Χριστο
φόρος κλπ. 

•ορ-ΕΙ"ώς έν στ. 25 • 26 τοϋ σιyιλλίου άναφέρεται, Ο τι κυριάρχης τfjς έπαρ
χίας εiναι ό μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, διότι άπΩ τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 
1620 ή πρότερον καl μετ& ταϋτα άρχιεπισκοπη Δημητσάνης &νηγορεύθη ένο· 
ριακΟν χωρίον τijς μητροπόλεως Λακεδαιμονίας 1, fiς μητροπολίτης ~Ιωάσαφ 

ύπογράφει ώ; συνοδικΟν μέλος τα δύο σιγίλλια κατα τΟ 1624. 
'Άξιον σημειώσεως εiναι, δτι είς τΟ έκδιδόμενον σιγίλλιοv, ω; καl είς 

τΟ παλαιότερον, εvαντι της σταυροπηγιακfiς άξίας της μονfiς ουδΕν πρΟς τΟ 

πατριαρχείον δόσιμον όρίζεται χάριν ύποταγijς, ούδδ μικρΟν συμβολικοϋ νοή

ματος. το πρdγμα φαίνεται ευνοίας πατριαρχικΥjς καl ίδιαιτέρου ένδιαφέρον
τος ενδειξις, ύπογραμμίζεται δε κατ& τfιν άπαρί{}μησιν τών πλεονεκτημάτων 

τijς μονijς δια τοϋ επι ilέτou ά τ ε λ η ς ( στ. 8 ). 

3' 

'Εξήγησις τοϋ χρυσοβούλλου τijς πατριαρχικής μονijς τijς Ύ περαγίας 
Θεοτόκου, έπονομαζομέvης τοϋ Φιλοσόφου. 

I' Κύριλλος έλέφ θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνστοιντίνου Πόλεως κ"'t Οίκου· 
μενικδς Ποιτpιάρχης. 

I' Δεν ε!νοιι τίποτε Ιίπρεπον, το νιi βε6αιώνωμεν ε!ς μεyαλοτέρχν δύΥΟ<· 
μιν τιi yρ&μματοι των πρωτυτερινών μας π(Ο<τ)ριαρχων, δσα ε!ναι yε/4νομένα 

με καλον λοyαριιχσμόν, εστοντας και ή άν(θpωπ)ίνη ένθύμησις νιi φεύyΊJ όyλfι· 

yopx καl ή ζωή μας νιi είνοιι όλίyη, διιi τοϋτο έστάθη άναyκΟ<ί(ον) I' πpο<yμα 
ν&; βοιλθοσν εlς τές ypχφές έκείνα δποο yίνοντοιι. Κe<ι π&λιν τδ νti βε6αιών"1,1 

""ι νιi στεpεών"1,1 τινιiς έχείνα δποu έypάφησe<ν {και νιi} I' και ν&; τιi &να· 
κα:ινουργών"Ώ! κα:τα &λ~Θεια:ν κα:ί τοστο ιb;οέλψ.ον. Διότt άν tσως κα;l δΕν 

έypχφόντουσαν έκείνα δποu yίνοντe<ι άπδ λόγου μας, I' ήθελαν &λησμονηθ'ij, 
καl π&λιν a\ν δεν έμe<ταστεpεώνουντe<ν, δεν έπe<ίpνe<Υ μεyαλύτεpην καί στε· 

pεώτεpην δύνe<μιν ""' φύλαξιν. Έπειδ"fι λοιπον κοιί I' ε!ς τ"fιν ήμων μετpιό-

ι Αύτό&ι, σελ. 217, 230-231. 
2 • Απλους μετό. φ&ορών κατά τό.ς άναδιπλώσεις και οπων χάρτης, γεγραμμέ

νος έπ' &μφοτέρων τών Οψsων. Διαστ. 0,435χ0,295 μ. Τό γράμμα δέν εtναι 5γνω· 
στον. Βλ. Ν. Α. Β έ η, Προσ-&ήκαι καl διορ-&ώσεις είς τό Plan Eines Corpus ... , 
Εν&' άνωτ., σελ. 476, 3. 
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τ')τα, προκαθ')μένψ συνοοικως, ι!φανερώθ') !σον ( ~γουν κόπια) ένος γρΙΖ!'· 
ματος σιyyελλιώοους, γραμμένόν ε1ς μεμ6ράνινον {κον} I' κώντικοι τijς κοιθ' 'Ιι· 
μας τοσ ΧριστοΟ Μεγάλ')ς Έκκλφίοις, διb; μέσου τοΟ δποίου ι!φάΥ') κοιθοφb; 

κοιι ι!μcφτυρ>]θ'), πως πρωτύτεροc aπο έξακοσίους 110 πενijντοι έπτb; χρόνους δ 

κυρ· Ίωιiνν')ς Λοιμποιροόπουλος, φιλόσοφος, δ πρωτο; ι!ξ &πορρ>]των ( ~γουν 
πρωτος ε1ς τα μυστικb;) τοσ &οιοίμου βοcσιl 11λέως κυρίου Νικψρόρου τοσ Φωκιi, 
εστοντοις να ποιροικιν')θ~ &πο ζijλον κοιι αγάπην θεϊκΎ)ν με &οειοιν κοιι θέλημοι 
τοΟ ποιτριάρχου τοΟ κοιιροΟ 112 ι!κείνου κυρίου Πολυεύκτου με πολλb; (εξοδοc} 
εκτισεν θείοιν κοιι !εραν μονΎ)ν της όπεροcγ(οις σμου θ(εοτό)κου κοιι &ειποιρθέ· 
νου Μοιρίοις, 1ι δπο(οι οι&: το 11

' 5νομ"' τοσ φιλοσόφου ι!κε(νου όνομάζετοιι 
μον"'στ>]ριον τοσ Φιλοσόφου, το δποϊον ε!νοιι ε1ς τον Μοpέαν, ε1ς τΎ)ν ι!π"'ρ· 
χί"'ν της &γιωτιiτ')ς μ(ητ)ροπόλεως i" Παλοιιων Πατpων, ε1ς τΎ)ν ι!νορίοιν της 
ι!πισκοπης οιiιτοΟ Λακεδοιιμον(οις, κοντ&: ε1ς τΎ)ν χώρ"'ν Δ')μητζιiνοι, δποu ι:χει 

ενοι πέρ"'μ"', 1ι δπο(l 15"' μονΎ) &φιερώθη πρωτύτεροι ε1ς στrtυροπ>]γιον π(οιτ)ριαρ· 
χικον μΙ: τl:ς συΥ')θισμένες εuχες ""'ι τοσ Τιμίου Στ"'υροσ, δποu ι!στι<λθ') ι!δω· 
θεν 11' κ"'ι ι!6άλθ') ε1ς τα: θεμέλιά του, δι&: να ε!νοιι ε1ς το βλέψιμον κοιι ε1ς 
τΎ)ν έξουσ("'ν τΎ)ν π("'τ)ριαρχικΎ)ν κοιι ν&: εόρίσκετιχι κιχι ε1ς τ&: uστεριχ &1 17πε(, 
ροικτη, &χοιράτζωτ') κιχι χωρις κανένοι δδσιμον, ώσ±ν π("'τ)ριοιpχικον στ(rtυ)ρο· 
π>]γιον κcxl ε1ς σε δλοι &πείροιχτον &πο τον μ(ητ)ροπολίf18τψ Ποιλαιων Ποι· 
τρων, δποu ~θελε γίνει ι!κεί ε1ς κάθε καιρον κοιι &πο τον ι!π(σκοπόν του 

Λακεοοιιμον(ας και &πο κάθε Ιί.λλον πρόσωl19πον !ερωμένον t'j λοιϊκόν, μοιζι 

μΕ δλοι ι!κείν"' δποu &φιερώθ')σ"'Υ &πο τον ι\!νωθεν &ρχοντοι κοιι άλλους χρι· 
σηανούς, &για μούλκια: και j20 fεp_a καt δισκοπόtΎJpα κιχl τά έπlλοtπα &πΟ 

κτ>jματοι και πριiγμοιτα, κιν')τ&: κοιι &κίν')τοι και ζωντοιν& και, δλα τ')ζ τ&; 
μετόχιοι Ι" και τιν&:ς ν&: μΎ)ν ι:χ'Ι,] τΎ)ν στόχασιν κοιι τi)ν ι:γνοιοιν των καλογ>]· 
ρωv, όποU εδρίσκονtαt ε~ς ιχUτΟ τΟ μονιχστήρtον, fj vιΧ τοU; κρ!ν~ t) νά τοUς 
ι!ξετοlf"ζ'(] οι&: τα ψυχικb; i} σωματικιi, ποlρεξ δ π("'τ)ριοlρχ')ς τοΟ κοιτα κοιι· 
ροΟ γενομένου, το δποίον ι!ζ')τ>]θ') μΙ: δέφες κιχι παρακιiλεσες των κοιλογ>J· 

ρων I" δποu ""'τοικοΟσιν ι!κεί κοιι να βεβαιωθ~ και στερεωθ~ &πο λόγου μας 
με ι!οικ6ν μοις σιyyελλιωοες γρ&μμοι εις περισσοτέροιν βεοαίωσιν Ι" και φύλα· 
ξιν κοιt σιγοuρότψοι. Δι& τοΟτο κοιl 1j 'Ιιμετέpοο μετριότ')ς, ώσαν δποu ι:χει 

χρέος παvτaτινόv, δι& να βε6αιώv~ και va στεpεών-g έj 25κεtνιχ δπού Εγtναν 
κοιλα κοιl μιiλιστα ι!κείνα δποu ι!γριiφ')κοιν &πο τοuς παλαιοuς κοιl &οιο(μους 

ι!κε(νους βασιλείς και π(οιτ)ριοlρχοις {κοιι} I" κοιι ι!οόθ')κοιν κοιι ι!χαρ(στφοιν 

ε1ς ταύτψ τΎ)ν μον>]ν, χωρις να παροι6λέψΎ,J τΎ)ν παροικιiλεσ(ν τους με βουλΎ)ν 

και γνώμψ των μοικαριωτιiτων I" κ"'ι &γιωτιiτων π(οιτ)ριαρχων, τοΟ Άλε· 
ξανi'iρείοcς κυρ(ου Γεροοσίμου και τοσ Άντιοχε(οις κυρίου Κυρίλλου και τοσ 

'Ιεροσολύμων κυρίου Θεl"οφιiνους κοι! τη; θείοις και &γίοις όπερτελεστάτ>Jς 

Συνόοου των aρχιέρέων δποu εόρέθ>Jκαν ποιρόν, των ι!ν &γίφ πν(εύμοcτ)ι &γα· 
πψων αότjjς I" &οελφων κοιι συλλειτουργων, γρiφει κοιι &ποφασ(ζει και 
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προστιiζει μΙ: το &γιον πν(εσμ)οο, εστοντας κιχ! να ο(οΎ,J ε1ς ocuτou; το ποιρον 

σιyyελλιωοες Ι" γράμμα, οπως το ισον τοσ π(χτ)ριαρχικοσ σιγιλλιώοους γράμ· 
ματος, όποU Eyιvεv &πΟ παλαιά, πρωτύτερα &πΟ τόσους χρ6νοuς, δσον λά/ 1Ημπει 

δ ψιος &ντckl'α με τα μετ6χιi τ')ς κα! τα λοιπα &φιερώματοι, μούλκια, δπο· 

σtα"C"tκ&: καt πράγματα, κtνητ&: κα.l &κtνητα. και ζώα 1
32 καt τa λοιπ&: ίεpα~ 

τικα κι<! &γιοι σκεύ') κι<! βιολί οι και κάθε λογης &φιερώματοι, ώσαν δποu εόρ(· 

σκετιtι 1ι μονΎ) &ποκckτω εΖς την έξουl33σ(αν και μεγοιλeιότ>Jτοι τΎ)ν π(οιτ)ριοορ· 

χtκ'ήν, ν&: είναι και ν&: εδpίσκεταt &πείpαχτη, &καταπά.τητη, χωρίς κανένα 

06σιμον, έλευθέροι κοοι &l"iJούλωτ') &πο κckθε πρόσωπον &ρχιepχτικον η !εροι· 
τικον tΊ και λαϊκ6ν, νοο μΎ) χρεωστ~ ν& δ(δ] τινος τ(ποτες, μήτε κ&ν φόλα 

κοοι δσοι εδl"ρ(σκοντοcι ε1ς οοuτην (ερομ6νοοχοι και μονοοχοι ~στοντχς κοοι ν& 

ζοσν κοοθwς θέλει δ θεός, -ΙισυχχστικΟ: κιχι χωρις ταραχές, να βάνουν 'Ιιγούμε· 

νον, δl 36τοcν ε!νοοι χρε(α, δποιον ~θελαν διοολέξει μέσοο &πο την &οελφότητιt 

και να μν')μονεύουν το δνομα τοΟ π("'τ)ριιiρχου, ε1ς τον δποίον χρεωστοΟν I" 
και ν&: δποτά.σσωνταt και ν& πείθωνται, &πΟ τόν δποtον θέλουν Εχει καl τ~ν 

εςέτοcσιν κοοι την κρtσιν ε1ς ολχ τα ζ>Jτ>Jμοοτ"', δποu τοuς ηθουν και Ι" να 

εχουν &οειαν να προσκαλοσν δποιον &ρχιερέα θέλουσι να: κάμΎ,Ι τας χειpοτο· 

ν[ας δποU τaUς τυχαίνουν, Ύjγουν &ναy_vωστων, δποδtακό:vων, fερέων, 39 /χωρtς 

να καθέζΎ,] ε[ς το &γιον σύνθρονοΥ, κοcι οποιος ποτ/; μ/: Κt<ΥέΥι< 11-όοον βουλ')θ~ 

ν&: κοοταφρονέσΎ,J κοι! νΟ; χαλckσΎ,Ι τl:ς &πόφασες τοΟ π"'λ"'ιοσ I" ι!κε(νου γρχμ· 
μιtτος κοι! τοΟ Ι.οικοΟ μας σιyyιλλιώοους, δποu ι!δόθ') τώρχ ε1ς οοuτΎ)ν δι& 

βε6α(ωσιν κοιι ~θελε καταποοτήσει τΎ)ν 1ερ±ν και στοιυροl 41 π')γι"'κijν ταύτψ 

μονΎ)ν της Παναγ(ας μου τοΟ Φιλοσόφου, 1j θέλει να βιiλΎ,Ι τψ ε1ς καμμ(αν 

σκλ"'6(αν, 1j μΙ: &5ικον χέρι νΟ; &ρπάξΎ,J τ(ποτοι &l"πο τα &φιερώμχτα "'οτjjς 

i} να τΎ)ν &ποξενώσΎ,Ι &πο τοΟ π(C<τ)ριιiρχου τΎ)ν ι!ξουσ(οον και διοιφέντευσιν 

δια Ι.δικόν του δφελος κοο! βλιi6ψ και I" ζ')Ι'("ν κχ! όλιγόστευσιν τjjς μονijς 
δποu ι!προε(παμεν, η ν& πειράξΎ,] τ(ποτε τοuς κ"'λογέρους δποu ε!ν"'ι ε1ς αuτΎ)ν 

και νaο γυρέψΎ,J να τοuς Ι" π&ρΎ,J η πολu η όλtγον, 11 &ποκοτ>Jσ"Q να &ργfισ"Q 
1j ν:Χ &φορ(σ1J κανένοcν &πο αuτοuς κοι! ν& έξετάσΎ,Ι κι<! να τοuς κρ(Υ1J ε1ς 

κανένα πpχγμα, 1j να I" 1.6γάλΎ,Ι τον 'Ιιγούμενον δποu ε!νοοι και βάλrι &λλον, 
1j &λλο τ(ποτα βλαβεpΟΥ κοι[ /.πιζ>Jf'ιΟy καt σuγχυστικον ~θελε προξενήσει, 

δποιος ~θελεν φocνij I" τέτοιας λογης Ιί.ν(θρωπ)ος, &ν !σως κοο! ε!ναι &ρχιε· 

ρεuς tΊ !ερεύς, να ε!ναι καθΎ,Jρ')μένος κοο! γυμνος δ &ρχιερεuς δ μεν πάσης 

&ρχιερατικης !εροπροιl47ξ(οις και τάξεως, δ δε πάσ>Jς !εροπραξ(ας κχ! &φωρι· 

σμένος &πό θεaΟ παντοκρά.τοpaς καl κατηpαγμένος καt &συγχώpητος καl μετb; 

θάl48νοοτον άλυτος, λαϊκος δε η κα! &λλος τις τοσ κλήρου &ρχων fι κα! &ρχό· 

μενος, &φωρισl'ένος παρ:Χ τijς δμοουσ(ου κοιι ζωοποιοΟ και &δι"'ιpέτου I" Τριιi· 
δος και κατ')ροcμένος Και aσυγχώρψος και μετα θάνατον &λυτος ι!ν τφ YUY 

"'tωνι κοιι εν τφ μέλλοντι και τυμποονιοιτος και ι!χέτω κοοι Ι" τας &ρας των 

&γίων τpιχκοσ(ων δέκα κα! όκτw θεοφόρων Π(οοτέ)pων, των Ι.ν Νικα(qι και 

1

1

11.1. ~~' 

'•'ωi!·• ...................................... wc ................................. ... 
:--:.-: 
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των λοιπων ΠΙΧσων &yίων Συνόδων, κληρονομησάτω I" δε κΙΧl την λέπρχν τοu 
ΓιεζΎj κχl την &yχόνη τοσ ΊοόδΙΧ κΙΧl εδρέτω θεον μΙΧχόμενον έν τjj -Ιjμέρqι 

τΎjς κρίσεως ΚΙΧl -!) μερlς ΙΧΟτοσ μετC< τοσ I" προδότου Ίοόδ"' ΚΙΧl των στΙΧυ· 

ρωσ&ντων τον Κόριον ΚΙΧl έστω σθένων ΚΙΧl τρέμων ιDς δ Κάιν έπl τΎjς yrjς. 

'Ακόμη κοντ& εlς τοστ" &ποl53φασίζομεν, πwς ό Λακεδ"'ιμονί"'ς δποu &ρχιε· 

ρΙΧτεuει έκεί, δποu aπο ονομ"' ΕΠισκόπου &νέοη εlς μητροπολίτου ονομΙΧ, Ύj 

&λλος τιν&ς /54 &πο τοuς &ρχιερείς τοσ Μορέως πΙΧντάπΙΧσιν ν& μην οξουσιάζΎ,) 

ΙΧΟτΎjς τΎjς μονής, ιDσC<ν δποu εtν"'ι στΙΧυροπηyιΙΧκη κΙΧl νC< ήθελεν εtστΙΧι I" 
μΙΧκρ:Χν &πο ΙΧότην κΙΧl ν& μην ΕΧ"Ω π"'ντελως έξουσίΙΧν ν& ΙiμπΎ,J ε!ς ΙΧότην >} 
νC< κ&μΎ,J τίποτrz &ρχιεροιτικον >} νC< yυρεύ"(] τίποτα &πο I" δe<ύτψ Ύ} πολu Ύ} 

ολίγον, aλλC< tGΠO μίΙΧς ν& εtναι tμποοισμένος, έν βάρει Π"'ιοεύσεως &συyχω· 

ρήτου τrjς &ρχιερωσύνης ΙΧΟτοσ κΙΧι &φοριl51σμοσ &λύτου κΙΧι ΙΧlωνίου, τοσ &πο 

θεοu ΠΙΧντοκράτορος, tDσC<ν δποu /iπεσεν εlς το /iγκλημ"' τrjς ποιρ' ένορίοις. 

'Έτζι &ποφχσίσοιμεν I" με γνώμψ συνοδικην καl διC< τοuτο έγινε καl το ποιρον 
π(ΙΧτ)ριΙΧρχικον συνοδικον σιyyιλλιωοες κΙΧι βε6οιιωτικον γράμμ"' κΙΧ! οδόθη 
εlς τοuς I" π(ατέ)ρες δποu εtνΙΧι &πο την στΙΧυροπηγιΙΧκην ΚΙΧl π(ΙΧ'i)ριΙΧρχι· 

κijν μονην τοσ Φιλοσόφου κΙΧ ι &πο οιότοuς νC< όπάγΎ,) εlς το μονΙΧστήριόν τους 

διC< 1
60 περισσοτέρΙΧν φύλΙΧξιν κΙΧι σιγουρότητοι. 

161 Κuριλλος ελέφ θεοσ &ρχιεπίσκοπος ΚωνστΙΧντίνου πόλεως κΙΧl ο!κουμενι

κος π"'τριάρχης 

I" Γεράσιμος έλέφ θεοu Πχπχς κχι Πχτριάρχης της Μεγriλης πόλεως Άλε-

ξΙΧνδρείΙΧς 

/63 Κόριλλος έλέφ θεοσ Πχτριάρχης ΆντιοχείΙΧς κοιl πάσης 'Αν<Ζτολrjς 

I" Θεοφάνης Ελέφ θεοu ΠΙΧτpιάρχης τΎjς άγίας πόλεως 'ΙερουσΙΧλΎjμ 
I"' 'Ο ΚΙΧισοφείΙΧς κΙΧ ι Κοιππ"'δοκίΙΧς Γρηγόριος Ό ΝικομηδείΙΧς Θεοφάνης Ό 

ΝικΙΧίΙΧς ΠΙΧρθένιος Ό ΠΙΧλΙΧιων ΠΙΧτpων Θεοφάνης, έπίl 66τροπος πΙΧτpιΙΧρ· 

χικος ""'' eξ"'ρχος τής Συνόδου Ό Μελενίκου Θεοφάνης Ό Κυζίκου 
Π<Χpθένιος Ό ΆνδριΙΧνουπόλεως ΠΙΧρθένιος 

"''Ο Δυρρχχίου Ίωάσχφ Ό Μπροόσης 'Ιω&σ"φ Ό Άθψων Θεοφάνης Ό 

Λχpίσσης Γp>Jyόpιος Ό Γάνου και Χώρχς 'Ιωχννίκιος 

I" Ό Σερρων, Τιμόθεος Ό Λχκε3<Χψονίχς 'Ιερόθεος Ό Χίου 'Ιγνάτιος Ό 

Λίτζης και ΔράμΙΧς Γιλήμης Ό Νέων ΠΙΧτpων Άνθιμος 

/69 Ό Περιθωρίου κΙΧl Ξάνθης Δωρόθεος Ό Διδυμοτείχου 'Άνθιμος Ό Μεσημ· 

6pίΙΧς 'Ακάκιος Ό Σηλυμ6pίΙΧς Λχυρέντιος 

Ι" Ό Ν<Χυπλίου και 'Άργους Θεοφ&νης Ό Κψου ΠΙΧρθένιος Ό ΘΟ<υμ<ΧΚΟU 

Ίάκω6ος Ό ΡΙΧιδεστοσ Μελχισεοεκ Ό Προικονήσου Κλήμης 

j

71 Ό Βάρνης Π"'ρθένιος Ό Δρόστης Μελέτιος Ό ΚσισσοινδpείΙΧς Σισώης Ό 
'Αμ<Χσείο:ς Μελέτιος Ό Μυτιλήνης Νεόφυτος Ό Μεθόμνης Κόριλλος 

/72 '0 Έλευθερουπόλεως Πχρθένιος Ό 'Αγράφων Δχνιήλ. 

Πατριαρχικιi γράμματα ύπΕρ της μονfις τοίi Φιλοσόφου 

Στ. 7: έμειαστερεώνουvταv. 

Στ. 8: δεβράϊνοΥ. 

Στ. 66 : ό Κυρίκου. 

Στ. 67 : ό Μπρούσης Οπή, 

Ύπόμνημα 

ένftα μάλλον Ίωνiiς. 

221 

"Η παροϋσα έξή γ η σ ι ς, παρι! τΟ πλilίtος τώv άνορitογραφιών, είναι 
εν πολiι ένδιαφέρον κείμενον, ίδί~ γλωσσικόν. Π_ι{}ανώτατα παρεσκευάσ-θη 
χάριν τών μοναχών της σταυροπηγιακfjς μονfjς ύπΟ καλλι γραφοϋντος προσώ
που τών πατριαρχείων, συγχρόνως πρΟς τΟ πρωτότυπον τοϋ 1624, τΟ Οποίον 
μεταφέρεται είς τfιν &πλην όμιλουμένην της έποχής, οlιχι &πη/,λαγμένην λογίων 
στοιχείων, άλλ~ έν πάση περιπτώσει κατα τρόπον Ολως πρωτότυπον, ένιαχοϋ 
δΕ πολυ έπιτυχη, όSστε ν~ &ποβαίνη χρήσιμον κείμενον τοϋ δημώδους λόγου 
τijς Τουρκοκρατίας. Σημείά τιvα βεβαίως άφήvονται άμετάβλητα, iδίι;. το 
μεταξu τών στ. 23- 25 ( λαϊκος δs ... επι τijς γijς) άγιολογικον σύνηΊ'Jες εiς 
τας συγχωρητηρίους τών νεκρών εύχας κείμενον, ώς γνωστΟν λόγφ τfίς συχνfjς 
χρήσεως, η άλλα δια συνωνύμων άποδίδονται. ~Ενιαχοϋ δμως παρατηρείται 
άρίστη &πόδοσις φράσεων, οΙον στ. 7-8: δια τών συνήflων εlιχΟΟν και τοϋ 
άπ" έντεϋitεν πεμπομένου έκείσε Τιμίου Σταυροϋ καi πηγνυμένου έν τοίς 
δεμελίοις αlιτοϋ ... aποδίδεται (στ. 15- 16): μs τsς συνηδισμένες εlιχsς και 
τοίί Τιμίου Σταυροϋ, όπου έστάλ{}η έδώθεν και έβάλ-θη είς τα \tεμέλιά 
του ... "Εν στ. 12 ή φράσις: τ'Ι1ν α'ίτησιν αύτών μη παριδοϋσα, άπεδόθη έν 
στ. 26: χωρlς να παραβλέψη τi}ν παρακάλεσίν τους, κατα τρόπον ύπέροχον. 
Έπίσης στ. 17 : ζώντες κατα -ΒεΟν = Εστοντας και να ζοϋν κα-Βcbς θέλει ό 
δεος (στ. 35 ). 'Εν στ. 22: δ τοιοϋτος =τέτοιας λογijς &νδρωπος (στ. 46 ). 
Ή λ. πρωτασηκρijτις μεταφράζεται πρώτος εξ &πορρι]των και εν παρεν· 

-θέσει, Ί]γουν πρώτος είς τα μυστικά. ΤΟ τοπωνύμιον Μονόπορη μεταφράζε
ται, όπου Εχει ένα πέραμα, ύπΟ τfιν κυριολεξίαν αUτοϋ. ιΗ έπίσκεψις και 
φροντlς (στ. ιο) aποδίδονται στόχασις και i!γνοια (στ. 21 ). τα τijς μονijς 
aποκτήματα &ρι8μούμενα (στ. 9 · 10) είναι πλi]ν τώv &λλων Ιερa =&για 
μούλκια, κει,ω]λια =ίερά, σκεύη= δισκοπότηρα, κινητά, άκίνητα καl αύτο-

'ν ~' ,,~,'γ '( κι η τα, η το ι κινητα και ακινητα και ~ω ν τ α ν α στ. 19- 20 ), ·f} ζώα κατω-
τέρω (στ. 31 ). Περίεργος είναι ή άπόδοσις τijς εν στ. 17 φράσεως: &χρι και 
όβολοϋ =μήτε κιΧν φόλα (στ. 34 ). Το δs εν στ. 19: δς κα8' οίονδήτινα 
τρόπον βουληδείη, άποδίδεται (στ. 39) δ ποιος μi; κανένα μόδον βουλη8fi! 
Ένιαχοϋ προστί8ενται λέξεις πρΟς πληρεστέραν άπόδοσιν τοϋ κειμένου. 
Τοιαύτη χαρακτηριστικfι είναι, προκειμένου περι των τf)ς Συνόδου άρχιε· 
ρέων (στ. 13 ), δι" οUς έν στ. 28 προσ{}έτει, οίονεt έκ μεταφράσεως μη ύπαρ-

' """ Cl' e ' e '-Ο. χουσης μετοχης παρευρευεντων, οπου ευρευηκαν παρόν! Άλλά, σπανίως, 

και παραλείπει ή μετάφρασις λέξεις δευτερευούσης σημασίας. 
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4 

Γαβρι1)1. έλέφ fJεοϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 

καί οίκουμενικός πατριάρχης. 

j2 ~Η μετριότης f;μών μετά τών συνευχομέν(ων) αύτfί έν τψ παρόντι, 
τών τε παναγιωτάτων καί σεβασμιωτάτ(ων) π(ατ)ριαρχών πρώην f(ωνσταν

τινουπόλ(εως), τοϋ τε κυρίου κυρίου "Ιωαννικίου καί )3 τοϋ κυρίου· κυρ[ ου 

Θεοδοσίου, τών έν άγίφ -πν(εύματ)ι άγαπητών καl περιπο{}ήτων άδελφών 

αύτijς καl συλλειτουργών, άμα ταίς περl αύτΎjν ίερωτάτοις συναδελφοίς 

αύτijς άρχιερεϋσι )4 καl ύπερτίμοις, διά τijς fJείας χάριτος, δωρεάς τε κα~ 
έξουσίας τοϋ παναγίου καl ζωοποιοϋ καί τελεταρχικοϋ πν(εύματο)ς, τijς 

δοfJεiσης παριi τοϋ κυρiου καΙ iJεοϋ Σωτfjρος fιμών Ίησοϋ Χ(ριστο)ϋ /5 

τοίς fJείοις καl ίεροίς αύτοϋ μαfJηταίς είς τΟ δεσμείν τε καl λύειν τάς τών 

άν-&ρώπ(ων) δ.μαρτίας, είρηκότος αύτοίς λάβετε πνεϋμα lf.γιον, 1J.ν τ~νων 

άφijτε τάς άμαρτίας άφίενται αύτοίς, )6 liν τινων κρατfjτε κεκράτηνται καί 

πάλιν όσα liv δ1]σητε καi λύσητε έπl τijς γijς, έαται δεδεμένα καί λελυμένα 

έν τοίς ούρανοίς, έξ έκείνων δε καί είς ήμfiς άλληλοδιαδόχ(ως) )7 διαβάσης 
τijς {}είας καί άκενώτου χάριτος ταύτης, έχομεν αυγκεχωρημένους καl λελυ

μένους παντδς ψυχικοϋ καί σωματικοϋ άμαρτfιματος καί τοVς προκεκοιμη

μένους δούλους τοϋ fJεοϋ lf.παντας τοVς J
8 όσιωτάτους πατέρας τοVς συνα

σκηθέντας έν τijJ κατά τfιν έπαρχίαν Δημητζάνης ίερψ καί σεβασμίφ ήμε

τέρφ π(ατ)ριαρχικφ καί στ(αυ)ροπηγιακψ μοναστηρίφ, έπονομαζομένφ )9 

τού Φιλοσόφου, ίε(]ομοvάχους, ίεροδιακόνους καl μοναχοVς καl μοναζούσας, 
είς Οσα καl αύτοί ώς U.ν(ίJ.ρωπ)οι όντες καί σάρκα φορέσαντες καl τΟν πολυα
μάρτητον τοϋτον κόσμον J10 οίκήσαντες fjμαρ~ον καl είς {}εδν έπλημμέλησαν 
λόγφ, έ'ργφ, Jj διανοίq., έκουσίως τε η άκουσίως, έν γνώσει 1j έν άγνοίq., 
φανερώς τε η άφανώς κατd J11 πάντα καιρόν, και τόπον καί χρόνον καl έν 
πάσαις αύτών ταίς αίο1Jfισεοι καί είτε ύπδ κατάραν πατρΌς η μητρός αύτ6Ίν 
έγένοντο η τ{j> ίδίφ άναfJέματι ύπέ)12πεσον, Jj Ορκον &Jμοσαν κcJκείνον παρέ
βησαν, η έψευδόρκησαν, η άράν έκκλησιαστικf]ν καί άφορισμΟν έδέξαντό 
ποτε παρ' ίερέ(ως) η άρχιερέως η π(ατ)ριάρχου, δι" ]18 ήντιναοϋν αlτίαν, 

Jj τινα τών ίερωμέJ'(ωv) παρεπίκραναν λόγφ, 1} έργφ κ4ντεϋfJεν ύπδ δεσμόν 
• " ~ ' ' Ι ' λ ' ' ~ '' /14 ω επιτιμιου εαυτους κατεστησαν κα αμε ειq. χρησαμενοι ουκ ετυχον συγχ -
ρήσ(εως) 1 J]liλλον τινd τών χριστιανών έβλαψαν κατά τι καl έσυκοφάντη

σαν, 1} κα{}ήψαντο τfjς τιμijς έκείνου, η {}υμψ έξαψ&έντες έβλασφήμησαν, 

η η γλώσσα I" προεκδραμοϋσα της διανο{ας τιi μη δέοντα έφ{}έγξατο, η 
κατd τΟ τού {)·εοϋ {)-έλημα καί τό χριστιανικόν έπάγγελμα ούκ έκυβερvή{}η

σαν άλλ' έξετράπησαν τίjς εύ{}εi(ας) I" δδοϋ καΙ aλλως, ηώς εlχε το δiκαιον 
έπολιτεύσαντο, η τdς {)-είας αύτοϋ έντολάς καί νομικdς διαταγάς- παρείδον 

καΙ ή{}έτησαν, η πά{}ει ύπερηφανεi(ας) κρατηiJένl 11τες ύπερ δ δεί έφρ6νη-

~~ ~ 
~~w ~ . 
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σαν καl μεγάλα ύπΕρ έαυτών έφαντάσU-ησαν, φυσιωfJένiες ύποβολαίς τοiί 

άλάστορος, 1j στόμασι κα{ χείλεσιν έψεύσαντό ποτε δι' αίσχροκέρδει(αν) jlS 
η liλλην τινd αίτίαν, η ύπδ μνησικακί(ας) όργfl έμμόνφ κατά τινος προαη

νέχΟηααν, τd πρΟς βλάβην αύτοϋ παλαμώμενοι, η ύπδ πλεονεξίας καl άτέγ

κτου ψυχijς j19 τοVς πτωχοVς ούκ ήλέησαν, 1j τijς προσευχijς αύτών καl njς 
τεταγμένης έκκλησιαστικijς άκολου{}ίας άκηδείq. καταχαυνω{}έντες παρημέ

λησαν, η τdς νηστισίμους ήl 20μέρας κατέλυσαν, 1} τdς έορτασίμους ούκ 1}ργη
σαν, 1} άτόποις τισlν εύ{}υμήμασιν ή διανοήμασι τόν lσω liν(ilρωπ)ον κατ ε
μόλυναν, Jj άλλοις τιαlν αίσχροίς έπιτηδεύμασι καl )21 κινήμασιν άπ4δουσι 

τfj χριστιανικjj αύτώv έπαγγελίq., τΟ τijς ψυχιjς ώραίον ήμαύρωσαν, η γοη

τείαις και μαγγανίαις προσέσχον και σατανικαίς έπφδαίς, η τών πνευ

μα)22τικώv αύτώv πατέρ(ωv) παρήκουσαν και κατεφρόνησαν και παραβάται 

έγέvοντο τών ών ύπέσχοντο φυλάξαι καl ούκ έφύλαξαν, η tiλλοις τιαlν έμπα· 

{}έσιν άμαρ)23τήμασι καl παραπτώμασιν όπως δήπως περιεπάτηααν καί 

καταπεπτώκααι καl μεταμεληfJέντες έξωμολογήσωιτο ταϋτα πάντα πνευμα· 

τικοίς πατράαι καl τόν παρ" )2-Ι αύτών κανόνα άπδ καρδίας έδέξαντο καl 

πληρώααι προεfJυμή{}ηααν. Έκ τούτων o.Vv πάντ(ων) τών γνωατδ'>v καl 

άγνώστ(ωv), τijς ένοχfjς τε καl τοϋ δεσμοϋ λύ) 25ομεν αύτοVς καί έλευfJέρους 

έχομεν έν τfi τοϋ παναγίου πν(εύματο)ς δωρεif. καl παντοδυνάμφ έξουσίq 

καl χάριτι, εί δέ τινα διά λή{}ην η llλλην τινά άν{}ρωπίνην άσ-&έJιει(αν) )26 
άνεξομολόγητα είησωι, κ4κείνα πάντα συγχωρήσειεν αύτοίς ό έλεήμ(ων) καl 
φιλεύσπλαγχν(ος) Κύριος, δι' lδi(αν) αύτοϋ φιλανiJρωπi(αν) καΙ άγαiJ6τητα. 

ΝαΙ δέσπο[21τα πολυέλεε, Κ(ύρι)ε Ίησοϋ Χ(ριστ)!: δ iJεος fιμών, νικησάτω 

σου τΟ ό.μετρον έλεος καί ή φιλαν{}ρωπία ή άνείκαστος καί μη παρίδnς τΟ 

σόν πλάσμα καταπο1Ηjναι τfj ά) 28πωλείq:, άλλ" έπάκουσον ήμών τών δ.μαρ
τωλών καί ταπεινών ίκετών, δεομέν(ων) ύπερ τών προκεκοιμημέν(ων) δού

λων σου τούτων ίερομονάχ(ων), ίεροδιακόν(ων), καl μο)29ναχών καί μονα

ζουσών καl πάντα έπικείμενον αύτοίς δεσμόν, Ον αύτοί κafJ' έαυτών έκ 

συναρπαγης lφειλκύσαντο, διάλυσον ώς άγα{}δς καΙ φιλάν{}ρωπ(σς) Κ(ύ

ριο)ς )80 καl συγχώρησαν αύτοίς πάντα τά έν βίφ κακώς καl άγνωμόνως 
ύπ' αύτών πεπραγμένα, φιλαν-&ρώπως παριδd.ι1• lf.πωιτα, κατ_d τΟ σΟν ό.φα

τον. έλεος, έχεις )'η γdρ έλέους U.φfJoνa ρείUρα καl συμπαθείας _πέλαγος καί 

εύσπλαγχνίας άβυσσον καί άπάλλαξον αύτοVς ηjς αίωνίου κολάσ(εως), τfjς 

δε σης βασιλεi(ας) &ξiωσον καΙ της /32 lκ δεξιών σου παραστάσ(εως), καΙ 

τά μέν σώματα αύτών είς τd έξ ι.:bν συνετέ-&ησαν στοιχεία άνάλυσον καi χοϋν 

γενέσθαι εύδόκησον, σV γdρ είπας, Π(ύρι)ε, ότι γfj εl καl )33 εlς γfjν άπε

λεύσει, τdς δε ψυχάς αύτών έν χώρq. ζώντων καί σκηναίς δικαίων κατάτα

ξαν _καί μετd τών σωζομέν(ων) συναρίfJμησον, πρεσβείαις καl ίκε)34 σίαις 

τijς παναχράντου μητρός δεοποίyης ήμών Θεοτόκου καί άειπαρ{)ένου Μα

ρίας, τοϋ Τιμίου ένδόξου προφfιτου Προδρόμου καl βαπτιστοϋ ΊωάΥνου; )Β5 

~~~·•,',·.................................................................... I I 8 ... ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι .. 
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τών άγί(ων) ένδόξων καί πανευφήμων {}εοκηρύκων άποστόλων καί πάντων 
τών άγίων, τών άπ~ αίώνός σοι εύαρεστησάντων, άμήν. j36 ,αψπεΨ (1785). 

I" f cO Κωνσταντινουπόλεως Γαβριηλ έν Χ(ριστ)ι/J τι/J Θ(ε)ι/J εύχέτ(ης). 
j38 f ~ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως ~Ιωαννίκιος f Ό πρώην Κωνσταντι

νουπόλεως Θεοδόσιος συνεπεύχεται 

I" f co 'Εφέσου Σαμουηλ f Ό Ήρακλε{ας ΜεΟόδιος f Ό Κυζiκου 'Αγά
πιος f 'Ο Νικομηδεlας Μελέτιος f Ό Δέρκων Άνανlας 

I" f 'Ο Σμύρνης Προκόπιος f Ό Δράμας Γρηγόριος f Ό Ναυπλiου Με
λέτιος. 

Ύπόμνημα 

Στ. 19: καταχαvνωΟέντες. 

Στ. 23: περιεπάρησαv. - κaτατετώκασι. 

ΤΟ συγχωρητήριον τοϋτο πατριαρχικΟv γράμμα τοίi πατριάρχου Γα
βριήλ, άπολυΜ:ν τΟ Sτος 17 85, αLτήσει τών μοναχών τοϋ Φιλοσόφου, €χει 
διαστ. 0,73Χ0,515 μ. καl είναι Ε:πιμελώς γεγραμμένον έπl κοινοU χάρτου, 
διατηρούμενον καλώς. Κυροϋται τοίίτο πλfιν τοϋ πατριάρχου Γαβριi)λ και 
παρ& δύο είσέτι προκατόχων αύτοϋ, ύπογεγραμμένων ώς πρώην Κωνσταντι
νουπόλεως, των ~Ιωαννικίου και Θεοδοσίου. ΤΟ περιεχόμενον τοϋ έγγράφου 
τούτου είναι Εν -θρησκευτικΟν μνημόσυνον των &πΟ της ίδρύσεως τfiς μονijς 
διελθόντων Εκεί-θεν &δελφων, προκληθΕν πρcqτοβουλίg των Επιζώντων και ύπΟ 
της Μ. "Εκκλησίας κατ& τρόπον εϋγλωττον διατυπωθέν. Πέραν τοϋ τοπικοϋ 
Ενδιαφέροντος τΟ fγγραφον Ενδιαφέρει είJρύτερον την ίστορίαν τflς ~Έκκλη
σίας κατα τοUς δούλους αϊώνας, διότι τοιαϋτα γράμματα δΕν εχομεν πολλ& 

έκδεδομένα. 

5' 

Προκόπιος έλέφ {}εοϋ . . • . 
j2 Τών {;πδ χρόνων τελούντων, ώς μη 4εί ώσαύτως έχόντων, άλλd 

συρρείν . 

'Επειδη τοιγαροϋν καl τανϋν προσεκομίσffη καί ένεφανίσ{}η 1Jμίν πατριαρ

χικδν παλαιγενές σιγιλλιώδες γράμμα τοV πρΟ χρόνων ,ζυοε' άπό 1
7 κτίσεως 

1 ΤΟ σιγίλλιον τοϋτο, έπί περγαμηνfις αποκειται είς τiιν Έitνικi)ν Βιβλιο{}ή
κην Παρισίων, έκ συλλογής τοϋ Γάλλου Βυζαντινολόγου Hase, έξεδόf}η δε ύπό τοϋ 
κα{}ηγητοϋ Δ ι ο ν. ·Α. Ζ α κ υ {}η ν ο ϋ, • Ανέκδοτα πατριαρχικό. Εγγραφα των χρό
νων της Τουρκοκρατίας ( 1593- 1798 ), ~"Ελληνικά :ι-, τόμ. Ε' ( 1932 ), σελ. 180- Ί84. 
"Ενταϋ{}α παραλαμβάνομεν τά πλέον ένδιαφέροντα σημεiα τοϋ γράμματος, ίνα ή συλ
λογiι των περί της μονfiς πατςιιαρχικων γραμμάτων εtναι πλήρης. 
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κόσμου χρηματίσαντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Πολυεύκτου τοϋ 

κυροϋ, έπιβεβοιοϋν καl έπικυροϋν καί ά'λλο προεκδο{J.έν ~αλαιγενές πατ~ιαρ
χικόν γράμμα τοϋ άοιδίμου πατριάρχου κυροϋ Κυρίλλου, βραβευfJέν καί 

χορηγηfJεν τfj κατd )8 την Πελοπόννησον έν τfi έπαρχίq, .. τijς μητροπόλεως 
Παλα:ών Πατρών ίερfj καl σεβασμίq μοηj, πλησίον_ τfj~ χώρας Δημητζά

νης, εν τfj τοπο{}εσίq. τijς Μονοπόρσυ κειμέη], έπ' όvόματι τr.μωμένn τijς 

ύπεραγίας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί 4ειπαρfJένου Α:fαρίας, ί9 ητΊς .άνέ
καiJεν Φκοδομfι{}η παρd τοϋ έν μακαρίq. τfj λ1}ζει γενομένου πρωτοασηκρή
του τσϋ άοιδίμου έν Χριστip Ρωμαίου αύτοκράτορος κυροϋ Νικηφόρου τοϋ 

Φωκά, Λαμπαρδοπούλου, φιλοσόφου έπονομα,ζομένου, .. όατις φύσεως ύπάρ
χων άγα#ijς και πολλφ περl τd: fJεία ποιοtψ0μνος ... η)ν φροντίδα, ζijλόν τε 

άναλαβι:bν έν{)·εον και διάπvρον έρωτα ( φιλοτίμφ χρησάμενος) χ( ειρί μονην 
ίερdJ·} έκ βάθρων ά1ιήγειρε καί έπl τfj ίδίq. αύτοV έπωνυμίq. έκτοτε μέχοι 

τijς α1}μερον τοϋ Φιλοσόφου έποι•ομάζεται, δι' ών άπάντων άποδείκνυι~ι 
η σεβασμία αVτη μονη άι•έκαΟεν εlναι βασιλική, {11 πα_τριαρχική τε άμα καl 
σταυροπηγιακή, έλευ{}ερίq. τε πάσn καl άσυδοσίq. τετιμημένη κα.l τοVς έν 
αύτfί ένασκουμένους καί διάγοντας πατέρας έν ι:lνέσει πάσn καί έλευ{}ερίq. 

διατελείν, άμφιπονοϋντας {}εip καl τΟν μοναδικόν τijς άσκήσεως βίον άνε

νσχλήτως καί άνεπηρεάστως 1
12 διανύοντας καί μηδεvl μηδ8ν όφείλοντας 

παρέχειν, άλλ' ύπάρχειν αύτούς τε καί την ίερdν μσνΎ;ν αύτών ταύτην μετd 

τών άφιερωfJέντων καl προσηλω{}έντων αύτfj 11.νωfJεν κτημάτων καl πρα

γμάτων καί μετοχlων, άσ.υδότους κα1 άκαταζητήτους, οίτινες καl πρότερον 

μ8ν πλεlοl: 3νος, d:πολαύον'τες χορηγίας καl παραμυΟίας τijς άπό τών έπι

βραβευfJέJιτων κατd καιροVς τfj ίερij μω'fl ταύτn άφιερωμάτων τε καl κτη

μάτων καl προσόδων, Βχοντες καl την έλευfJερίαν διijγον έν πλείονι ά1•έσει 

καί ,αύταρκείq.. "'Η δη δΕ το.ίς τοϋ καιρο·ϋ μεταβολαίς καl χροj 14νικαίς άγχι

στροφσις περιστάσεσι στερηδέντες τών πρ1ν κτημάτων καl χορηγιών καί 

προσόδων τοϋ μοναστηρίου τούτου, είς πενίαν τε καί ένδειαν καταντήσαν

τες ού την τυχοϋσαν καl έν άπορίq. τών άναγκαίων δεινώς τε ·κατατρυχόμε

νοι καl ταλαιπωρούμενοι, έτι μfiλλον έγέ)•οντο έπιl 15δεείς τijς άπό τijς σταυ

ροπηγιακJjς έλευ·{}ερίας τε καl άν.έσεως. Διό καί προσδραμ6vτες πρός . 
lδεfιΟησαν _ 

. άνανεώσαι 

.. Ων την δέησιν . άποδεξάμενοι 

δείν έγνωμεν . Τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμε{}α . . . . 
. . . ίνα 1j διαληφΟ·είσα έν τ_ij Πελοποννήσφ έν τfj δ.ρχιεπισκοπfj 

Δημητζά.νης ίερd καl σεβασμία μονη τijς flπεραγίας δεαποίνης 1jμώv Θεο

τόκου, του Φιλοσόφου έπονομαζομένη, μετd 1
20 πάντων τών κτημάτων καt 

πραγμάτων και άφιερωμάτων αύτijς, κινητών τε καί άκινήτων, μετοχίων τε 

ΕΠΙηΗΡΙΣ ΕΤΑJΡ:ΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ UEroς κς• 15 
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καl παρεκκλησίων, όσα τε 1fδη 'έχει καί Οσα προσεπικτήσηται ϋστερον, fJεοϋ 

εύδοκοϋντος, ώς δ.νωfJεν καl έξ άρχijς καί πρό χρόνων άμνημονεύτων δια· 

τε! 21λέσασα πατριαρχικfι καl σταυροπηγιακή, κατd τd έμφανιαfJέντα ημιν, 

ώς εί'ρηται, πατριαρχικd άποδεικτικd γράμματα, άπδ τοϋ νϋν καl είς τό 

έξijς εϊη καί λέγηται . . . . . . πατριαρχική καί σταυροπηγιακη 

. . . . . . . μηδενl ύποκειμένη . . . . . . εί μη μόνον τr.7J . . . . 
πατριαρχικijj . . . . {}ρόνφ . . . . . . . μνημονευομένου . . . . . 
καί μηδέποτε δ.δειαv έχn ό κατd τόπον άρχιερεVς άρχιεπίσκοπος Δημητζά-_ 

νης η liλλος τις )24 τό παράπαν κατεπεμβαίνειν αύτfjς . . : . . . . . . 
Οί δ 3 έν αύτΠ ένασκούμεvοι . . . . . . . . . . . . . . . αλλd και έv 
στερήσει ήγουμένου γενόμενοι . . . . . . . . . . ό)80φείλοντες διδόναι 
λόγφ ύποταγijς πρός την καfJ' ήμdς τοϋ Χριστοϋ Jιfεγάλην Έκκλησίαν μίαν 

όκd κηρίου κατ' έτος καl ούδεν αλλο. ·'Ο ς δ' αν καl δποίος όψέποτε {}ελήσrι 

διασείσαι καί άνατρέψαι . . . . . . . . . . . . . . . . άφωρισμένος 
ύπάρχu . . . . . . . . . . . . . . . . . . uO{}εv είς ένδειξιν καl 
διηνεκij παράστασιν τijς γενομένης έπιβεβαιώσεως καl έπικυρώσεως ταύτης 

παρ' ήμίν σταυρο)35πηγιακijς φιλοτιμίας, έγένετο καί τΟ παρδν 1jμέτερον 

πατριαρχικδν συνοδικδv σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα και καταστρω

{}f.ν κάν τijj ίερφ κώδικι τijς κα{)·~ ήμaς τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης ~Εκκλησίας, 

άπολvDέν έπεδό{}η τοίς δσιω)86τάτοις πατράσι τijς lερdς καl σεβασμίας ή με

τέρας πατριαρχικijς καl σταυροπηγιακής μovijς, τijς έν τjj χώρq. Δημητζάνg, 

κατd τήν τοποfJεσίαν τοϋ JJιlανοπόρου κειμένης, τijς ύπεραγίας δεσποίνης 

ημών Θεοτόκου, τοϋ Φιλοσόφου έπονομαζομέ:ης. ~Εν έτει σωτηρίφ )37 

,αψπζφ, κατd μijνα Νοέμβριον, έπινεμήσεως εης, 

Προκόπιος έλέφ {}εοϋ άρχιεπίσκοπος Ι<ωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ

μης καl οlκουμενικδς πατριάρχης. 

f ~ο Καισαρεlας Γρηγόριος 
f ·ο [(υζiκου 'Αγάπιος 
f ·ο Χαλκηδόνος ΠαρiJένιος 
f co Θεσσαλονίκης ~Ιάκωβος 
f ·ο Άδριανουπόλεως Κα!.!.iνικος 
f ·ο Ναυπλiου Μελέτιος. 

f • Ο • Ηρακλεiας Μελέτιος 
f ·ο Νικομηδεiας Γεράσιμος 
f ~ο Δέρκων Άνανίας 
f co Τυρνόβου Καλλίνικος 
f •ο Παλαιών Πατρών Γρηγόριος 

(Η &νανέωσις τοϋ πατριαρχικού προνομίου ύπΟ τοϋ πατριάρχου Προ

κοπίου του άπΟ Σμύρνης, τfj προσκομίσει τοϋ ύπ~ dρι{}. 1 'ίσου τοϋ άρχικοϋ 

σι γιλλίου τοϋ πατριάρχου Πολυεύκτου 1 ύπΟ τών μοναχών, έγένετο μετ& την 1ι1 
llli 
~~~~, :\ ι 'Εξ άπροσεξLας τού πατριαρχικού νοταρίου έκτί<fiοενται έν στ. 6 κfξ. τοϋ σιγιλ-
,~~~i~!~ .. · λίοu έσφαλμένως τά περιεχόμενα τοϋ προσκομισ{Μντος ίσου τού σιγιλλίου τοϋ πατρ. 

, Πολυεύκτοu. Βλ. καί τiιν σχετικiιν παρατήρησιν ύπό Δ. 'Α. Ζακυ~ηνού, Εν~· 
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&ποκατάστασιν τών πραγμάτων έν Πελοποννήσφ, δια τfjς έξολο{}ρεύσεως των 
λυμαινομένων τfιν χώραν καt δη την ~ Αρκαδίαν στιφών τών 'Αλβανών, πρΟς 

οϋς παρεδό-θη αϋτη μετ& τfιν άποτυχία-ν τοίί έπαναστατικοϋ κινήματος τοϋ 
Jί70, τοίi ύπο τi'jς Μ. ΑΙκατερίνης τi'jς Ρωσίας ύποκινηι'Jέντος. Τaς &J.βανι

κι:Χς δnώσεις καt καταστροφιiς ύπαινίσσεται τΟ σιγίλλιον έν στ. 13- 15, ένεκα 
τών όποίων οί μοναχοl &πολέσαντες τα τfiς μονης ύπάρχοντα, ταλαιπωρού

μενοι καl πενόμενοι, προσijλθον ζητοϋντες την :πατριαρχικfιν προστασίαν. 

Καl ίκανοποιή8η τΟ αίτημά των, &πολυflέντος τΟν Νοέμβριον τοϋ 1786 τοϋ 
παρόντος τρίτου συνοδικοϋ σιγιλλίου. Δι~ αύτοϋ &νακηρύσσεται dπαξ Ετι ή 
μονfι σταυροπηγιακiι και πατριαρχική, τfιν &ναcrορ&ν Εχουσα &π~ εύ&είας είς 

τΟ πατριαρχείον, άδούλωτος και άνεπηρέαστος άπΟ τΟν άρχιερέα του τόπου 

άρχιεπίσκοπον Δημητσάvης 1, κα8ορίζεται ή έκλογη τοϋ Εκάστοτε ήγουμένου 

και άπειλείται άφορισμΟς κατ& :παντΟς έναντιουμένου. ΤΟ έτήσιον δόσιμον 
πρΟς τΟ πατριαρχείον όρίζεται είς μίαν όκάν κηροϋι έντελώς Ciνευ &ξίας Επι
βάρυνσις και τοϋτο δι& τfιν ίστορικfιν άξίαν της μονf)ς. 

6' 

Γρηγόριος έλέφ {}εοϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 

καl οίκουμενικδς πατριάρχης. 

)2 f •Όσα μk.v κατd τοVς ffείους tJεσμοVς καl τοVς ίερούς άποστολικοVς 
και συνοδικούς κανόνας τυγχάνει διακυβερJ•ώμενα, πολλfιν έχουσι την χάριν 

παρd: fJεoV καl τΟ έλεος μέγιστον, δσα δέ τούvαι•τlον . . . . . . . . . . 
........ , .. ~Ως καl περί τοϋ έv τfj άρχιεπισκοπfj Δημητζά

νης, καrd την Πελοnόνι•ησον, πλησίον tijς χώρας Δημητζάγης, έ'J• τοποfJε

σίq. j2° Μονοπόρου, ίεροϋ καί σεβασμίου μο,•αστηρίοv τijς ύπεραγί(ας) δεσποί
νης ημών Θεοτόκου, έπιλεγομέJ•ου τοϋ Φιλοσόφου, έι•εφωιίσ{}η γdρ 1]δη ήμίν 

πατριαρχικδν συνοδικδν σιγγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριαρχεύσαντος Κωv

στω•)21το•ουπόλεως έν Χ(ριστ)φ zφ Θεφ άγαπητοϋ κα1 περιπυfJήτου ήμ(ών) 

1 Ή Δημητσάνα άπΟ τού 1718 άνέκτησε καί πάλιν την άνεξαρτησίαν αύτ-ης, 

άποσπασ&είσα τής Λακεδαιμονίας καί έφεξijς άπαντώσα συνεχώς πλέον 00ς αύτοκέ~ 
φαλος 'Αρχιεπισκοπή, ο'ία καί χαρακτηρίζεται καί έν τφ σιγιλλίφ. Βλ. Τάσο υ 
• Α<{}, Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, "Η 'Αρχιεπισκοπfι Δημητσάνης καί 'Αργυροκάστροu, 

έν~· άνωτ., σελ. 233 κfξ. 
2 Περγαμηνη έν τfι συλλογίi Δημητσάνης, μη έχουσα όπάς διά τήν πατριαρχικfιν 

βούλλαν, διαστ. 0,695 χ 0,545 μ. το γράμμα εt\·αι άνέκδοτον, άλλ' όμοίου τύπου, 

άπολυirέντα διά πολλάς άλλα ς μο\•άς, έχουν έκδοiΗι ίκανά. Ούτω περί τijς μονfις 
Μ. Σπηλαίου, κατΟ. Φrβροuάριον 1798, βλ. ύπό Γ. Γ. Παπαδοπούλοu-Γ. Π. 
• Α γ γ ε λ οπού λ ο υ, Τά κατΟ. τόν άοίδιμον πρωτα{}λητfιν τού ίερο'ίi τών "Ελλήνων 
άγώ\•ος τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τόν ΕΊ τόμ. ΑΊ έν Ά{Μ}

ναις 1865, σελ. 77 κέ;. 111 ανωτ., σελ. 181, vποσ. 1. 

1 

ιi .•........................................• ~ •.......................................... 
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άδελφοϋ καl συλλειτουρyοϋ κvρ(lου) κ(vρίο)υ Προκοπίου, περιέχον δτι προσε

κομίσfJη τότε τfi έκεί~ου παναγιότητι παλαιόν σιγγίλλιον πατριαρχικδν αυνοδι
κδν Πολυεύκτου, )22 έπικυρωτικδν ίi'λλου προεκδεδομέΡοv σιγγιλλίου πατριάρ
χου Κυρίλλου, καl δηλοποιοϋν ότι τό μοναστήριον τοϋrο cf?κοδόμηται παρd 

τοϋ μακαρίτου πρωτοεαηκρήτου Λαμπαρδοπούλου, φιλοσόφου έπιλεγομέ1ιου, 

καi άνέκαfJεv ύ)23πάρχn σταυροπήγιον, μετd τών μετοχίων, παρεκκλησίων καl 

λοιπών κτημάτων καL πραγμάτων αύτοV. Ούπερ εlς άνακαί'Ρισιν γράφοντες 

διd τοϋ παρόντος ήμετέρου πατριαρχικού καl συνοδικοϋ σιγγιλλιώδους γράμ

ματος )2" άποφαινόμεfJα {συνοδικοϋ σιγγιλλιώδους γράμματος άποφαινό

μεθα} αυνοδικώς μετά τών περl {ιμfiς ίερωτάτων άρχιερέων καl ύπερτίμων 

τών έ1' άγίφ πν(εύματ)ι άγαπητών ήμών άδελφών καl συλλειτουργών, ίνα_ τΟ 

ρη{Jεν- )25 ίερδν καl σεβάαμιον μοναστήριον τijς ύπεραγίας δεσποίνης ήμ(ων) 
Θεοτόκου, έπιλεγόμενον τοϋ Φιλοσόφου, τΟ έν ηj άρχιεπισκοπfί Δημητζά

νης, πλησίον τijς χώρας Δημητζάνης έν τοποfJεσίq. Μονοπόρου, μετά τών 

μετο)26χίων, παρεκκλησίων καl μετά πάντων τών λοιπών κτημάτων καl πρα

γμάτων καl άφιερωμάτων αύτοϋ, Κt1'ητών τε και άκινήτων, τών τε ήδη 
, , • • , {} < ') I" . < α δντω1• καl τών είσέπειτα προσγηησομεJ•ων αν, ως ανεκα εν και ει; ρ-

χfjς, οϋτω καl είς τΟν έξfjς δ.παντα χρόνοv, ύπάρχυ καl λέγηται καl παρά 

πάντων γινώσκηται, ijμέτερον πατριαρχικδν καl σταυροπηγιακόν, άδούλω

τον, άκαταπάτητον καl όλως άνε1·όχλητοJ• παροτινοσοϋv προj28σώπου, ίερω

μέJ•(ου) η λαϊκοϋ, μνημονευομέν(ου) έν αύτφ τοϋ κανονικοϋ πατριαρχικοϋ 

όνόματος, έχον και τΟ προνόμιον κατά πατριαρχικ1jν φιλοτιμίαν, Wστε τΟν 
~ ~ , ~ - ~ , ~ , I" -κατά καιροVς έν αυτφ ηγουμενον εν ταις εορτασιμοις ημεραις φορειν 

έπ~ έκκλησί(ας) μανδύαν, προχειριζόμενον καl πατερίτζαν. Καί πρώτοv μεν 

ύπάρχrι άπηλλαγμένον πάσης έξαρχικfjς έξοvσίας καl δεσποτεί(ας)· δεύτερον 

δε λόγφ ύποταγijς άποδιδι:p κα{}" έκ?στον έτος άπα) 30ραιτήτως γρ(όσια) είκοσ~ 
όκτcb είς τΟ κοινδν τfjς καθ~ ijμάς τοϋ Χ(ριστο)V :Αiεγάλης ~Εκκλησί(ας) και 

λαμβάνn έξοφλητικfιν άπόδειξιν κατά τΟ ϋφος τών έπαρχιών. Καl οϋτως άνα

λαβΟν τδ άρχαίον γεραρόν τijς )81 σταυροπηγιακής δ.ξίας προνόμιον καl 

καλώς διοικούμενον, ώς μέλος γνήσιοv τoii καθ~ fιμδ.ς άγιωτάτου πατριαρ-
' ~·~-' ·~-χικοϋ άποστολικοV και οίκουμε,•ικοϋ 1Jρο1•ου, ο Ε11 αυτφ κατα καιρους ηγου-

' ~ - " ' • ' 132 ' ~ έσως πρός τη' ν μεν(ος), ώσπερ οι αρχιερεις ουτω και αυτος γραψn αμ 

κaff' ήμό.ς τού Χ(ριστο)ϋ Μεγάλην Έκκληο{αν, κ( α/) άξιώται τijς προσηκού

σης ύπερασπίσεως έν ταίς συμβαινούσαις χρείαις, καi ύποfJέσεσι. Τρίτον 

. . . . . τέταρτον . . . . . πέμπτον . . . . . . έκτον . . . 
lβδομον . . . . . Όγδοον . . . . . ένατον . . . . . δέκατον . . . . 
"ΌfJεν είς ένδειξιν κ(αί) διηνεκfj την άσφάλειαν, έγένετο καt τδ nαρδν fιμέ

τερον πατριαρχικόν συνοδικδν σιγγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, κατα

ατρω{Jεν κάν τrp ίερrp κιhδικι τfjς κα{}' 1
51 ήμfiς τοϋ Χ(ριστο)ϋ Μεγάλης 

'Εκκλησίας τφ έπ' αύτφ τούτφ διορισiJέντι, και έδόfJη είς τ~ ρηfJεν μωια-
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στήριον, έν έτει σωτηρί(φ) χιλιοστψ, έπτακοσιοατrp, ένενηκοστι:p, δγδόφ, καrd 
μfjνα ~Απρίλιον, έπί 152 νεμήσεως πρώτης:-

f Γρηγ6ριος ελέφ U(εο)ϋ aρχιεπίσκοπος Κ(ων)σταν(τινου)π(6)λ(εως) 
νέας ρcύμ(ης), κ(α1) οΙκουμενικός π(ατ)ριάρχ(ης). 

f Ό Έφέσοv Σαμοv?λ 
f Ό Ήρακλεlας Μελέτιος 
f eo Κυζίκου ~Ιωωινίκος 
f Ό Νικομηδεlας Άffανάσιος 
f Ό Νικαiας Καλλlνικος 
f Ό Θεσσαλονlκης Γεράσιμος 

f ~ο Προύσης ·Άνθιμος 
t eo Νεοκαισαρείας 'bσαtας 
f ~ο Δαρίσσης Διονύσιος 

f Ό Ε~ρiποv Ίερ6ffεος 
f Ό Δημητριάδος Άffανάσιος. 

eo πατριάρχης Γρηγόριος, &ς είναι γνωστόν, Sπεζήτησε κατα την πρώ
την αύτοϋ πατριαρχίαν την &νανέωσιν τών πατριαρχικών προνομίων πάντων 

των σταυροπηγιακών μοναστηρίων καl έπραγματοποίησε τούτο ικανών τοιού· 

των, κινούμενος ε"ίτε άπΩ έ{}νικα καl {}ρησκευτικα Ελατήρια 1, ε'ίτε άπΟ οίκο~ 

νομικά 2, ε'ίτε τΟ πι{)ανώτερον έξ άμφοτέρων τών αίτίων, τόσον πρΟς &να
κούφισιν τfίς Μ. ~Εκκλησίας, δσον καl &πΟ έπι{)υμίαν τονώσεως τοϋ έ{}νι

κοϋ καl {}ρησκευτικοϋ φρονήματος του λαοϋ, δια τfjς προβολfjς τfjς ακτινο
βολίας τών {}ρησκευτικΟΟν 'ιδρυμάτων 3• ~Εκ τών προσκομιζομένων σιγιλλίω\1 

τών μονών, πρΟς &νανέωσιν τών προνομίων αίtτΟΟν. κατηρτίσΟη η t}δη έν 
Παρισίοις &ποκειμένη συλλογη Hage 4 . 

Έν προκειμένφ, οί μοναχοl του Φιλοσόφου προσκομίσαντες είς τΟ 
πατριαρχείον τΟ σιγίλλιον τοϋ 8τους 1786 του πατριάρχου Προκοπίου, έζή

τησαν καl έπέτυχον την άνανέωσιν αύτοίJ ύπΟ τοϋ Γρηγορίου του Ε' δια 

νέου σιγιλλίου, κατ~ Άπρίλιον τοϋ 1798. Δια τοίJ τελευταίου τούτου, &να
φερομένου προεισαγωγικώς είς τα της &πολύσεως τοϋ πράηου σιγιλλίου τοίί 

Πολυεύκτου \ κα{}ορίζονται είδικάηερον: Πρώτον άπαλλάσσεται η μονη 
πάσης έξαρχικi}ς έξουσίας. Δεύτερον καίfορίζεται τΟ έτήσιον δόσιμον πρΟς τΟ 

ι Βλ. Σ. Β. Κ ο u γέα ν, εν τφ « Νέφ Έλληνομνήμονι "'• τόμ. Ζ' ( 1910 ), σελ. 
344 κlξ. 

2 Π ε ρ. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο u, Περί τών πατριαρχικών γραμμάτων της εν Παρι
σίοις Έ-&νικfΊς τών Γάλλων Βιβλιο-&1]κης, « Βυζα\•τίς », τόμ. Β' ( 1911/12 ), σελ. 440. 

8 Τάσου 'Α-&. ΓρLτσοπούλου, "Η παρci τήν Δημητσάναν μονiι Πανα· 
γίας τf)ς Αίμυαλοϋς, εν Ά-&ήναις 1947, σελ. 12, ύποσ. 3. 

4 Δ. 'Α. Ζ α κ υ{} η ν ο ϋ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικα εγγραφα, εν θ-' άνωτ., τόμ. 
Β" ( 1929 ), σελ. 128- 129, 

5 'Επαναλαμβάνεται καί ένταύ{}α ή σύγχυσις του προηγουμέV-ό"υ όι-γιλλίΟii f:ί"ς 
τΟ σημείον τοϋτο καl ιiποδίδεται πρω-&υστέρως ή επικύρωσις σιγιλλίου τού πατρ. 

Κιιρίλλου Λουκάρεως ύπό Πολυεύκτου, έπαναληφ-&έντος τοϋ σφάλματος τού σιγιλλίοu 
τοϋ πατρ. Προκοπίου, ύπ' &.ρι-&. 5 της παρούσης συλλογης. 
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πατριαρχείον είς 28 γρόσια 1• Τρίτον Ομιλεί περl καταγραφfις κτημάτων κλπ. 
είς τόν κώδικα της Μ. ~Εκκλησίας. Τέταρτον περί διατηρήσεως &παραβάτου 
τοίί παρόντος σιγιλλίου. Πέμπτον περl τρόπου εκλογi]ς τοϋ έκάστοτε ήγου
μένου. e'Εκτον περl διαχωρισμοϋ τiiς σφραγίδας της μονfίς είς τμtlματα. 
"Εβδομον περt των καl!ηκόντων τοίί οριζομένου πενταμελοίίς ουμβουλlου ε!ς 
η)ν διοίκησιν τijς ~ιονfiς. ~Όγδοον περl &παγορεύσεως πωλήσεων μοναστη
ριακών κτημάτων, Ενατον περί τρόπου χειροτονίας καί δέκατον περί τηρή
σεως τών άνωτέρω κλπ. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙτΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ι Δο-&έντος Οτι δι' dλλας μονάς κα-&ωρίσ{)·ησαν κατά τήν ίδία ν έποχfιν αί πρός 
τό πατριαρχείον' ύποχρεώσες είς πολ.U μεγαλύτερα ποσά, δύναται νό. -&εωρη-&i'i ή ένέρ
γεLα ώς ίδιαιτέρα εύνοια τοϋ Γρηγορίου Ε' πρός τήν μονήν τijς πατρίδος του, 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 

ΤΗΣ ΚΡΗτΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗ 

eH εύyενi]ς Ρεftυμνία οίκογένεια Χορτάτση, η είς τ& λεγόμενα Δώδεκα 

• Αρχοντόπουλα τοίί Βυζαντίου άνάγουσα την καταγωγ1)ν αύτfjς, ύπηρξεν 

&ναμφιβόλως ή έπιφανεστέρα, μετα τt)ν τών Καλλεργών, οίκογένεια τijς Κρή

της. Πολλd αύτijς μέλη διεκρί{}ησαν κατ~ έξοχ1]ν είς τοVς ύπf:ρ τfjς έλευflε

ρίας της Κρήτης άγώνας, ι:Ος οϊ γενναίοι άδελφοl Γεώργιος καl Θεόδωρος σϊ 

Χσρτάτσαι, άρχηγοl τfjς έίJνικijς κατα τών Βενετών έπαναστάσεως τοίί 

1272- 1278, η διέπρεψαν ε!ς τα γράμματα, ώς ο περ\ το 1600 &κμάσας 
ποιητ1]ς τfjς « ~Ερωφίλης » Γεώργιος Χορτάτσης, ό όμώνυμσς &νεψιΟς αύτοϋ 
!ατρος εν Χάνδακι ( t 1658) κα\ ο &δελφο, τούτου Μελέτιος, &ρχιεπίσκοπος 
Φιλαδελφείας ( 1657 -1677 ). Παρa ταίίτα δεν εγράφη μέχρι σήμερον συστη
ματικΎι περl τfjς οϊκογενείας ταύτης μονογραφία. Είναι δΕ: μάλιστα άπορίας 

dξιον, πώς καl οϊ σοβαρώτεροι τών μέχρι τοϋδε περl αVτijς διαλαβόντων 

μελετητών, άπΟ τοϋ είδικώς πραγματευίJέντος περl τών ε1Jγενών .κρητικών 

οίκογενειών ~Ερνέστου Gerland 1 μέχρι τοϋ Στεφάνου ΞανίJουδίδου, τοϋ 

κριτικοϋ Εκδότου τfjς « Έρωφίί.ης » 2 καl ίστορικοϋ τών έπl Βενετοκρατίας 

κρητικών έπαναστάσεων 8 , ήyνόησαν παντάπασι τi)ν ϊστορίαν των μετά την 

1 Ε. G e r Ι a n d, Histoire de la noblesse cretoise au moyen clge Ι= Εχ· 
trait de la < Revue de lΌrient Latin », τόμ. Χ και ΧΙ], Paris, 1907, σ. ( άνατύ
που) 48- 49 ( Οπου σημειοϋνται διάφοροι Χορτάτσαι άπό του 13ου μέχρι τού 17ου 

αίώνος ) καΙ passim · βλ. και τfιν νεωτέρα ν ( άλλ • σUχι καλυτέραν ) έργασίαν του 

• Α λ ε ξ. Κ ο λ υ φ έτη, Τc:Ί άρχοντόπουλα της Κρήτης, έκδοσις περιοδικού « Κρη
τικfι Έστία », Χα,•ιά, 1952, σ. 83-87 (Οι Χορτάτζαι ). 

2 Έρωφίλη, τρα"{φδία Γεωργ[ου Χορτάτζη ( 1600) έκδι.δομένη εκ των άρίστων 
πηγών μετ' είσαγωγijς καt λεξιλογίου ύπό Σ τ ε φ. Ξ α ν{)· ο υ δ ί δ ο υ, Athen, 1928 
( Texte und Forschungen zur Byzantίnisch- Neugriechischen Philolol{ie, Nr g }, 
είσαγωγης σ. γ'- ε'. Βλ. και πρόλογον Ν. Α. Β έ η είς <r: 'Ερωφίλην », εκδ. ο: .Στο

χαστη :.., Ά-&ήνα, 1926, σ. η'--&' καί κζ' ( σημ. 5-7). 
3 Σ τ ε φ άνου Ξ α ν-& ο υ δ ί δ ο υ, Ή ·Ενετοκρατία έν Κρήτυ και οι κατιl 

τών 'Ενετών άγώνες τών Κρητ&ν, έξεδό&η έπιμελείq. Ί ωά ν ν ο υ Κ α λ t τ σ ο υ

ν ά κ η, Athen, 1939 ( Texte und Forschungen zur Byzantinisch- Neugriecbi
scben Pbilologie, Nr 34), σ. 49-55, 180-181 καt passim. Βλ. καί Βασιλ. 

Δ. Θ ε ο φ α ν ε ί δ ο υ, Τάφος Γεωργίου Χορτάτζη παρά τήν μονή ν τών 'Ασωμάτων 

Άμαρίου Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 2 ( 1939 ), σ. 177- 190, ώς ~α ι Σ τ ε φ ά ν ο_υ 
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υπο τών Τούρκων &λωσιν της Κρήτης ( 1669) τυχών της ο\κογενείας Χορ· 
τάτση Εν Πελοπονηlσφ, Εvίtα κατέφυγε καl. έπολέμησε, καl έν Σμύρνη, Ενθα 

8γκατεστάδη τελικώς. Είς ηlν πλήρωσιν τοϋ κενοϋ τούτου άποβλέπει η 

προκειμένη Εργασία. Χωρlς να Exn ηlv άξίωσιν πλήρους περl της οίκογενείας 
ταύτης μονογραφίας, -&α διαλάβn πρώτον περl δύο μέχρι πρό τινος είσέτι 

σωζομένων σπουδαίων συλλογών τών οίκογενειακών έγγράφων τών Χορτα· 

τσών, ώv Ο άνευρεθεlς πολύτιμος κατάλογος, ώς καl fι μόνη διασω-&είσα 

σύνοψις, \tCt έκδο{}οϋν και aα σχολιασ{}οϋν' άκολού&ως δΕ -δα προσφέρη, τii 

βοηθείιt. τών εύρημάτων τούτων κυρίως, άναγραφl)ν καl γενεαλσγικΟν πίνακα 

των μέχρι σήμερον γνωστών Εκπροσώπων τfίς οίκοyενείας ταύτης. 

Α'- ΣΥ ΛΛΟΓ ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΟΡΤΑ τΣΗ 
ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑΙ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΙ 

Περl τοϋ δτι πλείονες τοίί ένΟς &πόγονοι της οίκογενείας Χορτάτση 1 έν 
Σμύρνη διέσωζαν, μέχρι τών &.ρχών είσέτι τοίί παρόντος αίώνος, πολυάρι

-θ-μα παλαι& Εγγραφα διαφωτίζοντα σπουδαίως τi}ν Lστορίαν α1Jτijς, fιπάρχου

σιν αί &κόλου{}οι μαρτυρίαt 1 αϊτινες διέφυγον την προσοχi}ν πάντων τών 

μέχρι τοϋδε είδικώς περl Χορτατσών γραψάντων. 

Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Άγγλος iiμπορος Sίr James WίiJίam Whit· 
taiJ ( 1838 ·1910 ), άπόγονος τοϋ εν Σμύρνπ έπισήμου κλάδου τijς ο\κογε· 

νείας τΟΟν Χορτατσών ( οίτινες είχαν καταλήξει είς Επιγαμίας μετd Γάλλων 

καt 'Ά γγλωv ), είς περίεργον βιβλίον ιστορικών καt οίκοyενειακών αϋτοϋ 

απομνημονευμάτων έκδοθΕν {ιπ' αϋτοϋ άγγλιστl τψ lf}Ul ύπΟ τΟν τίτλον 

« Frederίck the Great on King-craft. .. » κλπ.', παρέσχε τfιν εΥδησιν δτι 
σημαντικ& οίκογενειακι! fγγραφα άνήκοντά ποτε είς την προμάμμην ~ου 

( Υ}τις, ώς {}(ι ϊδωμεν, ήτο ι~υγάτηρ τοϋ έν Σμύρνη προξένου τfjς Βενετίας 

Ξ α ν{} ο υ δ ί δ ο υ έπιστολαt άνέκδοτοι περι τοϋ τάφου Γεωργίου Χορτάτζη παρά 

την μονι)ν τών • Ασωμάτων ( έκδ. Μ ι χ. Γ. Π ρ ε βελάκι), αύτό&ι 1 τόμ. 4 ( 1941 ), 
σ. 88- 95. 

ι ΤΟ δνομα γράφεται συ\•ή&ως Χορτάτtη ( καl ένίοτε Χορτάκη ), ή όρ&η Ομως 
γραφι) ε!ναι Χορτάr:ση, διότι ούτω προφέρεται. 

2 Ό πλήρης αύτοϋ τίτλος έ'χει ώς έξης: « Frederick the Great on Kingcraft. 
From the origina1 ms. with reminiscences and turkish stories, by S i r ]. 
W i 11 i a m W h i t t a 11, President of the British Chamber of Con1merce of 
Turkey. Longmans, Green, and Co. 39 Paternoster Ro\v, London, New York 
and Bombay' Igor '"· το Ενδιαφέρον ήμaς τμi}μα τοϋ βιβλίου εtναι τΟ μέρος ν 
(σ. 117 κ.έξ. ) τΟ έπιγραφόμενον « Family Reminiscences », τού όποίου φωτογρα

φίας Εκ τού έν τfi Έ-&νικίί Βιβλιο#ήκu τών Παρισίων ιi\•τιτύπου ( cote: 8° Μ. 
12127 ) 6λαβον τϊί μεσολαβήσει τού φίλου κ. Cbarles Astruc. 
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Λούκα Χορτάτση, {}ανόντος τφ 1799) περιηλ{}ον κληρονομικiρ δικαιώματι 
είς αVτΟν μετd τΟν flάνατον τοϋ πατρός του· είχον δΕ τ& παλαιd Εγγραφα 

ταϋτα τοπο-θετηίΗi έντΟς ξυλίνων κιβωτιδίων καl έγκαταλειψθfj έπl αίώνα 

σχεδΟν είς άποftήκην 1 δπου άτυχώς έφθάρησαν καl κατεξεσχίσ-θησαν τα πλεί· 
στα fιπΟ ποντικών, δλίγα δε μόνον παρέμειναν ά-θικτα 1• ~Εκ τών Εγγράφων 

τούτων δ Whittall ήρκέσθη νά παρα{}έση- άτελώς καl είς &γγί,ικi]ν- μόνον 

μετάφρασιν ~μόνον Εν 2, τΟ ύπ~ αUτοϋ κρι-θΕν ώς τΟ σπουδαιότερον. 'S"Ητο δΕ 

τοϋτο έπίσημον πιστοποιητικΟν τοϋ έν Σμύρνη Γενικοϋ Προξένου της Ρω

σίας, συντεταγμένον περl τα τέλη τοϋ ιsσυ αίώvος, τΟ Οποίον συνώψιζεν έν 

γενικαίς γραμμαίς τi]v Lστορίαν τflς οίκογενείας Χορτάτση, ώς άντελήφ{}η 

καl Εξέ{}ηκεν αύτi]ν δ Ρώσος Πρόξενος, στηριχΗεlς είς πάντα τ& λοιπd 

iiγγραφα ( 66 έν ολφ) τi]ς συλλογης, &τι να είχον έπιδειχ{}η ε\ς αfιτόν. Το 
πιστοποιητικΟν εΙ χε ζ1)τη:Ηii ϊνα χρησιμεύση είς &.πόγονον της οίκογενείας Χορ

τάτση έγκατεστημένον Εν Ρωσίg πρΟς διεκδίκησιν τίτλου ε1Jγενείας 8• Περl τοϋ 

άκριβοϋς περιεχομένου τών λοιπών έγγράφων δ Whίttall οfιδΕν σημειοί. 

'Εξ ι'iλλου δ δοκιμώτατος Σμυρναίος Ιστοριοδίφης Νικόλαος Κ. Χ [α· 
τζη] Κω στης ( 1865 ·1924 ), παραΜτων έπ' εfικαιρίg ε\ς δύο άλλεπάλληλα 

δημοσιεύματά του λίαν Ενδιαφερούσας είδήσεις περί τών έν Σμύρνη Χορτα

τσών \ τάς Οποίας ήρύσθη έξ άνεκδότων κωδίκων, κατά παράδοσιν πληρο
φοριών, ίδίg δΕ Εκ συλλογfίς οίκογενειακών έγγράφων, παρέσχε σαφείς πλη

ροφορίας περl της προελεύσεως καl τών περιπετειών τών έγγράφων τού

των. Οϋτως 1 έν Ετει 1901, σχολιάζων Εyγραφον τοϋ 1772 έκδιδόμενον 

ύπ~ ,αUτοϋ καl μνημονεϋον τΟν Εν Σμύρνη πρόξενον τflς Βενετίας Λούκαν 

Χορτάτσην, ε-Όρε την ε1Jκαιρίαν να παρα-θέση μακρ&ν περl Χορτατσών σημείω

σιν, Εν θ-α &νέφερεν 5 έν. άλλοις δ τι «τι ν& •.. τών πολυτίμων Εγγράφων άπΩ 
τοϋ 1440-1785 τi}ς οίκογενείας ταύτης διεσώ-θ-ησαν παρά τι νι έv Βουρνόβg 

παρ& την Σμ~ρνην κληρικ(i), περt ών 'ίσως CJ.λλοτε {}ά διαλάβω»" παρα

πέμπωv δ' &.κολούθως περl τώv τυχών τijς οίκογενείας είς τΟ είρημένον καl 

κατ& τΟ αϋτΟ Εκείνο Ετος έκδοθ-Εν βιβλίον τοϋ Whίttall, προσέ-θετεν έν 

τέλει δτι « οΊSτος ήρύσατό τι να Εκ τών CJ.νω Εγγράφων Χορτάτζη ». 
Πέντε Ετη βραδύτερον, ητοι τψ 1906, είς τd « Σμυρνα"ίκι! Άνάλεκτα }) 

1 j. w. v.,τ h i t t a 11, εν&· &.νωτ., σ. 120. 
2 Αύτό-&ι, σ. 121- 125. 
8 Έλληνικfιν μετάφρασιν τούτου βλ. παρατι-&εμένην ύφ' ήμών κατωτέρω εν 

κεφαλ. 2α' τοϋ μέρους τούτου. 
4 τας ΠΟλλΟύ λόγου &.ξίας 1 άλλ' άγνοη{}είσας μέχρι τούδε εtδήσεις ταύτας {}0: 

χρησιμοποιήσωμεν καταλλήλως κατωτέρω εν κεφαλ. 2 καl 3 τού Β' μέρους τής παρού
σης μελέτης. 

5 "Αποσπάσματα εκ ΣμυρναΊ:κού κώδικας Εκδιδόμενα ύπΟ Ν. Κ. Χ. Κ ω σ τ ij 1 

ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1901 ), σ. 181 -182, σημ. 5. 
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αύτσϋ, ύπομνηματίζωv fτερον έκδιδόμενον Εγγραφον τοίί 1785 φέρον προσε
πικύρωσιν τοϋ αύτοϋ Λούκα Χορτάτση άπό 1786, ό Ν. Χ. Κωστiiς έπανέ· 
λαβε συμπεπληρωμένην και διωρiJωμένην έπαισiJητώς τi}ν &νωτέρω περl 

Χορτατσών ση μείωσιν 1, έν ή γράφει περl τών έγγράφων 2 τα έξfjς έπt 

λέξει': «Ή οικογένεια Χ[ορτάτζη ] ... έξέλιπεν έν Σμύρνη τφ 1884 μετa 
τijς <Ελένης Παύλου Μαvωλάκη Χορτάτζη, τινa δ/; τών πολυτ(μων έγγρά· 

φων άπό τοϋ 1440 ·1785 τfjς οίκογενείας ταύτης διεσώθησαν παρά τι νι έv 

Βουρνόβ" παρa τi}ν Σμύρνην κληρικφ, εl μη άπημπολή{}ησαv fίδη τij; πλειο

δοτοϋvτι, τijς <]στ. καΙ ΈfJv. <Εταιρ. τijς <Ελλάδος καΙ τijς Κρητ. Πολιτεlας 

μ;ί εύπορουσών ... περl ών ώς καί τινων παρ~ έμοt εύρισκομένων περαιτέρω 

ίκαvη γενήοεται μνεία». την τελευταίαν δμώς ύπόσχεσίν του ταύτη ν Ο πως 
διαλάβn έκτενέστερον περl τών έγγράψων Χορτάτση δΕν φαίνεται δτι έξεπλή· 

ρωσέ ποτε ό Ν. Χ. Κω στης· διότι των μΕν « Σμυρνα'ίκών ~Αναλέκτων » αδτοίi 
δΕν συνέχισε τfιν Εκτύπωσιν, μη έκδοiις 8τερον τεϋχος πλfιν τοϋ πρώτου, άπο· 

στέλλων δε τφ 1910 προς τον Σπυρ(δωνα Λάμπρον πληροφορ(ας καταχωρι· 

σ{}είσας ύπΟ τούτου Εν « Νέφ eΕλληνομνήμονι » 4 περl της δι& δικεφάλου 

άετοϋ μωσα"ίκijς διακοσμήσεως της Εν Μπουρνόβg οίκίας τοϋ Λούκα Χορτά

τση, περιορίζεται να παραπέμψη περl αίJτοϋ είς μόνα τα άνωτέρω δύο προη

γούμενα δημοσιεύματά του. 'Αλλ' ούδ' &πο τοϋ 1910 μέχρι τοϋ 1924, οτε 
άπεβίωσεν ό Ν. Χ. Κω στης 5, φαίνεται δημοσιεύσας τι περi Χορτατσών, 
καft~ δσον τουλάχιστον fιμείς ήδυνή-θημεν να Εξακριβώσω μεν. 

1 Σμυρναϊ:κό. 'Ανάλεκτα. 

"Έκδοσις Β' διεσκευασμένη καt 

92, σημ. 1. 
2 Αifτό-&ι, σ. 92, σημ. 

Melanges Srnyrneens 
έπηυξημένη. Τεϋχος Α'. 

ύπΟ Ν. Κ. Χ. Kωσtfi. 

Έν • Α{}ήναις, 1906, σ. 91-

8 Τάς νέας προσ<&ήκας σημειοϋμεν δια πλαγίων τυπογραφικών στοιχείων. "Αι; 
προστεfl-ίΊ ένταϋ&α ότι ή περί τοϋ βιβλίου τoii Wl1ittal1 φράσις c οi)τος ήρύσατό τιvα 
έκ τώv Ciνω έγγράφων Χορτάτζη " Εχει άντικαταστα-&fι ( καί όρf}&ς, διότι ό Whittall 
δεν ήντλησεν έκ τούτων, εiλλ' έκ τ&ν παρ' αύtψ έγγράφων ) διά τijς έξijς: ιι: έν{}α 

πολλα τα πλημμελή καi άνακριβη κατα την συyγενij αύτοV 1\Iiss 1\iary Whittall "· 
4 «Νέος Έλληνομνήμων ~. τόμ. 7 ( 1910 ), σ. 339 · 340 ( Σύμμικτα-). 
5 Περt τού βίου- καί τοϋ Sργου τοίί λογιωτάτου τούτου πατρi.δογράφοu βλ. 

επ έσχάτων Νίκο υ Κ α ρ α ρ α, ~Q Μπουρνόβας. "Ιστορικό.·' Αναμνήσεις, • Α{}ήνα, 
1955, σ. 183. 191, έν&α επαναλαμβάνονται (σ. 100 ) καί αί περί των έγγράφων 

Χορτάτση πληροφορίαι τοϋ Ν. Χ. !{ωστη, με τήν παρατήρησιν Οτι « κανεlς όμως 
ποτε δεν έμα&ε τί άπέγιναν "'· Ίδιόχειρον αύτοϋ κατάλοιπον έδημοσίευσε μετα σχο

λίων ό Λ ε ω ν ί δ α ς Π ο λ ύ δ ω ρ ο ς Κ υ β ε τ ό ς, ΧρονικΟν βραχir του Βουρνόβα · 
Ίουλ. 1922, «Μικρασιατικά Χρονικά » 1 τόμ. 1 ( 1938 ), σ. 394- 412· άλλ' ούδ' έν 

αύτφ γίνεται μνεία τών έγγράφων Χορτάτση. Κατα τάς πληροφορίας τoii έπίσης βιο

γραφήσα'\"εος αiηΟν Μιχ. Άργυροπούλου, Χρονικα της Άνατολης [τόμ. Α']. 

Σμύρνη. Σκιαγραφίαι, Άfl-ηναι, 1944, σ. 210-215, κατά τΟν τραγικόν έν πλφ f}άνα
τον αύτοϋ άπωλέσ-&ησαν τd χειρόγραφά του. 
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Κατ" άγα-θfιν δμως τύχην, τας περl τών πολυτίμων τούτων Εγγράφων 

πληροφορίας τοϋ Ν. Χ. Κωστij Ερχονται σήμερον να συμπληρώσουν είς 
πολύτιμος χειρόγραφος κατάλογος αύτών καl δύο 8γγραφα τοϋ 1902 άνευρε
-θέντα Εν τψ Εν Χανίοις "Ιστορικψ Άρχείφ Κρήτης ύπΟ τοϋ πρc(:,ην διευ-θυν

τοϋ αύτοϋ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη, ατινα καl δημοσιεύονται {ιφ" fιμών Ενταϋθ-α 1• 

Καl τΟ μΕν πρώτον τών Εγγράφων τούτων ε1ναι Επιστολη Εκ Μπουρνόβα 

τijς Σμύρνης &πο 11 Ίουλfου 1902 τοϋ έκεί Iεροδιακόνου Γερμανοϋ Άντω· 
νιάδου πρΟς τΟν τότε Σύμβουλον έπl τfjς Παιδείας καl Δικαιοσύνης τfjς 

Κρητικης Πολιτείας • Αντώνιον Βορεάδην, δι • ~ς δ ~Αντωνιάδης (ούτος είναι 
ό iJπO τοϋ Ν. Χ. Κωστη μη κατονομαζόμενος «Εν Βουρνόβg κληρικΟ;») 

Ιι:ροσφέρεται οπως πωλήσn εlς τi}ν Κρητικi}ν Πολιτε(αν τα εlς τi}ν κατοχήν 

του εγγραφα τών Χορτατσών, τα .περιελ-θόντα είς αύτΟν ώς έκτελεστfιν της 

δια8ήκης της -θανούσης τελευταίας τούτων άπογόνου "Ελένης Χορτάτση, 
• • , eξ' , - Τ ' ' Τ' δ' δ ' ί ' αντι τιμηματος ε ηκοντα r~ιρων ουρκιας . ο ε ευτερον ε ναι προ-

τασις τοϋ Βορεάδου &πο 5 Αύγούστου 1902 ι!Jς προ·ίσταμένου τijς Άνω· 

ι Τόν φίλον κα-&ηγητήν εύχαριστώ f}ερμώς και έντευ&εν διά τήν πρό{}υμον 

παραχώρησιν τών έγγράφων τούτων, ήτις καί παρέσχεν εί.ς έμε τήν άφορμήν πρός 

περαιτέρω έρευνα ν του &έματος και συγγραφην τi'jς παροUσης μελέτης. 

2 Ή έπιστολi} ( έπl διφύλλου χάρτου 0,215χ0,140 μ,, γεγραμμένου μόνον κατό. 
τό.ς δύο έσωτερικdς σελίδας ) έχει ώς έξi'jς : 

Κύριε Σύμβουλε, 

Πρός τόν Κύριον 

• Αντώνιον Βορεάδην 

• Ev Βουρνόβq. παρα. την Σμύρvηv 
τ?} 11 "Ιουλίου 1902 

Σύμβουλον τijς Παιδείας καt της Δικαιοσύνης 

εlς Χανlα 

Κ στα σύστασιν του it• • Αθήναις διαπρεπούς καθηyητοϋ κυρίου Σπυρίδωνος Λάμπρου 
λαμβάνω τηv τιμην να άπευ{}υv{}ώ πρΟς ύμας γράφων περl τών, ώς γνωστόν ύμϊv, έν τfi 

κατοχfj μου εύρισκομένων έyγράφων τijς Κρηtικijς olκoyεvslας Χορτάτζη τijς καί iv 
ΣμύρνΌ διαπρεψάσης, &τινα παρέλαβοv παρα. τijς μακαρlτιδος • Ελένης Χορτάτζη, τijς τελευ
ταlας αύτόfJ.ι άπογόνοv τijς οlκοyενεlας ταύτης, τijς όποlας καί ύπijρξα έκτελεστης τijς δια· 

tJ.ήκης. ~Ως lμαθον παρir του κ. Ν. Χ. Κωστij, διδάκτορος της φιλολοylας, ό κ. Λάμπρος 

lγραψεν ύμίν άπό τιt•ος καιρού περi του Ο.ντικειμένοv τούτου πέμψας καi λεπτομερή 

σημείωσιv των r}ηθέντωv έyyράφωv, lJ.αβε δΕ παρ' ύμώv άπάντησιv δτι έπιΟυμεϊτε νά 
lλ{}ητε εlς διαπραγματεύσεις μετ' έμοV πρός πρόσκτησιν τών έγγράφων τούτων ύπό τijς 

Κρηηκijς Πολιτείας. Έγώ, κύριε Σύμβουλε, εiJχαρlστως {}α έδωρούμην ταϋτα εlς τό έ{}vος 

καί μάλιστα εlς Κρήτην, εlς την δποlαν τα πλείστα άφορώσιν, &λλ' οlκονομικαί δυσχέρειαι 

μ'έ άναγκ&ζουσι να παραδώσω ύμίν ταϋτα άντl τιμήματος Λιρών Τουρκlας έξήκο1•τα. 

Φρονώ δτι ή τιμή αfJτη δ'έν εlvαι μεγάλη δια την Κρηχικήν Πολιτεlαv, {}έλει δΕ εlναι 

ίκανοποιητική διό: τας έμας άνάγκας. 

• Αναμένων άπάντησιν ύμών, διατελώ, κύιμε Σύμβουλε, μετit. του προσήκοντος σεβα

σμοiί καί ύπολήψεως. 
Γερμανός ·ιεροδιάκοt•ος 'Αντωνιάδης 
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τέρας Διευ-θύνσεως της Παιδείας και Δικαιοσύνης πρΟ; τΟ Συμβούλιον 

τοϋ ~Η γεμόνος περt άγοράς των έγγράφων τούτων 1 , ών και Επισυνάπτει τΟν 

κατάλογον. 

Συνδυάζοντες νϋν τα περι τών οίκογενειακών έγγράφων Χορτάτση ύπΟ 

Whίttall και Ν. Χ. Κω στη κατ& καιροiις δημοσιευ-3έντα ώς &νωτέρω, πρΟς 

τας σήμερον τΟ πρώτον έρχομένας είς φώς δι& τijς έκδόσεως τfjς μεταξiι 

Γ. Άντωνιάδου καl Ά. Βορεάδου &λληλογραφ(ας πληροφορίας, &γόμει'Jα ε!ς 

τUς κάτωfiι διαπιστώσεις. 

Κατ~ &ρχην πρέπει να διαστείλωμεν τα 8γγραφα, περl ών βεβαιοί ό 

Whittall Οτι εύρίσκοντο είς την κατοχήν του τψ 1901, &πΟ τώv 'εγγράφων 
&τινα τό αUτΟ 8τος, κατ& τα γραφόμενα τοϋ Ν. Χ. Κωστη, &λλd καl τΟ 

έπόμενον, κατ& την ίδίαν του έπιστολήν, κατείχεν ό ίεροδιάκονος Γ. ~Αντω

νιάδης. Πρόκειται περl δύο διαφόρων' καl διαφόρου προελεύσεως συλλο· 

1 το ~γγραφον ( έν πρωτοτύπφ, έπi. διφύλλου χάρτου 0,335χ0,210 μ., γεγραμ

μένου μόνον κατό. τήν πρώτην σελίδα και φέροντος προστεfi>ειμένην κάτω{}ι της ήμε

ρομην(ας τfιν έ'νδειξιν: < Γeαφείον 2Vμβουλίου Ήγεμό1•ος. Άρι~. :πρωτ. 20.J. 'Ελήφ~. 
τfj 5/8/902 » ) Εχει ώς άκολού&ως : 

ΚΡΗΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Η ΑΝΩΤΕΡ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΑIΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

'Αριil Πρωτ. 2034 
' Διεκ:rτ. 861 

Έν Χανίοις τfi 5 Αύγούστου 1902 

ΠρΟς 

Τό Συμβούλιον τοϋ <Ηγεμόνος 

• Αξιότιμοι κ. Συνάδελφοι, 

Ό lν Βουeνόβq. παρά την Σμύeνην διαμένων Γερμανός ίεροδιάκονο_ς • Αντωνιάδης 
άναφέρει ;jμίν δι • lπιστολfίς του δ τι έχει εlς τήν κarοχήν του έγγραφα τijς Κρητικijς οlκο

γενείας Χορτάτοη, τά lν τφ συνημμένφ καταλόγφ άναφtψόμενα, lξ Jiν τα πλείστα Uχουσι 

σχέσιν πρός την ίστορίω• τής ήμειέρας Πατeίδος κai τα δποία, ώς γeάφει, Ο.ν οlκονομικα'i 

δυαχέρειαι δεν ήμπόδιζον, εύχαρίατως {)Q. lδωρείτο τfj Keηnκff Ιlολιτείq,. 

'Ι!:πειδfι τά l!γγραφα ταϋτα ώς lκ τοϋ πεeιεχομένου αύτώι• δυνατΟν να χeησιμεύσω

αιν ήμίν ποτε, παρακαλω τό :Συμβούλιον νiι: άποφασίσπ πεei τής &.γορας η μη αύτών καί 

νΟ. lξουοιοδοτήοrι τινά, Οπως iλ-{}υ εlς διαπeαγματεύσεις μετά τοϋ κατόχου περi τoiJ &.ντι

τίμου των έγγρciψω1• τούτων, το aντίτιμον τοϋτο, έν περιπτώσει άγορά:ς τών έν λόγψ 

έγγράφων, καταβλη{)ήσεται έκ τijς έν τφ Ιlροϋπολογισμφ τijς καΟ·' Ι}μάς 'Ανωτ. ΔιευtJύν
σsως τijς Παιδείας καi Δικαιοσύνης άναγεγραμμένης πιστώσεως ( /(εφ. Ι. ?J.ρ{}. 3) ύπΟ 
τόν τίτλον <~ άγοριi βιβλίων διά τizν βιβλιο{}ήκην ». 

Μετ' lξαι'ρέτου ύπσλήψεως 

Ό έπi τijς Παιδείας κai Δικαιοσύνης Σύμβουλος 

( Τ.Σ. ) ( ~πογρ. ) 'Α. Βορ,άδης 
2 "Η τοU \ΛThittall φαίνεται Οτι περιελάμβανε καi. παλαιότερα (βυζαντινά) 

έ'γγραφα { βλ. κατωτέρω κεφάλ. 2 τoii παρόντος μέρΟυς ) 1 ένφ ή του Ά ντωνιάδου 
δέν περιείχε προγενέστερα τών μέσων του 15ου αίώνος. 
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γών, παρ~ OJ.ov δτι φαίνεται πι{}ανΟν Ε:yγραφά τινα της μιάς να περιελαμ~ 

βάvοντο fν άντι yράφφ καl είς τfιν ό:λλην. Και η μεν πρώτη κατείχετο ύπΟ 
τών προγόνων του Whittall dδιαλείπτως κα.a~ δλον τΟν 19ον αίώνα. ~Η δΕ 

δευτέρα &νfjκεν, έξ οίκογενειακfjς βεβαίως κληρονομίας, εϊς τfιv -·Ελένην 

Παύλου Μανολάκη Χορτάτση μέχρι τοϋ έν ετει 1884 -&αvάτου αύτης, δτε 
περιfjλ-θεν εLς τΟν έκτελεστi)ν τfjς διαι1ήκης της ΓερμανΟν ~ Αντωνιάδην. 

Σήμερον ηlν πρώτην συλλογην δέον ν" &ναζητήσωμεν παρ" &πογόνφ τινl τ-ης 

έν Σμύρνη καl Κωνσταντινουπόλει έγκατεστημένης οίκογενείας \:Vhittall J. 

Της δευτέρας δμως αί περιπέτειαι φαίνονται μεγαλύτεραι : Ό παρ' έλπίδα, 
'ίσως δε καl παρ& τΟν νόμον γενόμενος κάτοχος αύτijς ίεροδιάκονος Ά ντω

νιάδης ένδιεq;έρitη Οχι πώς να έκδώσn η έξασφαλίσυ, άλλα πώς να πωλήσn 
έπικερδέστερον αύτήν. 'Απηυitύv{}η δε πρΟς τοϋτο είς τΟν έν Άitήναις κα{}η

γητηv Σπυρίδωνα Λάμπρον, πι{)ανώς διd τοϋ έκ Μπουρνόβα. λογίου καl 
παJ.αιοϋ τοϋ Λάμπρου μαftητοϋ Ν. Χ. Κωστij, Οστις, έξ Οσων Εγραψε τψ 

1901, φα(νεται !δwv καl μελετήσας τi]ν συλλογήν. Ό Λάμπρος έπεδ(ωξεv 

δρ{}ώς δπως αϋτη περιέλ3n είς ένδιαφερομένην δημοσίαν άρχην καl εγραψε, 

μικρΟν πρΟ τού 'Ιουλίου 1902, είς τΟν' Αντώνιον Βορεάδην, συναποστέλλων 

και κατάλογο ν τώv έγγράφων καl συνιστών τfιν VπΟ τijς Κρητικijς Πολιτείας 
άγορ&ν αύτijς. "Ο έπl τijς Παιδείας Σύμβουλος, Οστις έτύγχανεν, ως γνωστόν, 

' '1 ' ) ; • ; ' ; , _ο. ' • ' • ' ψLΛΟ ιογος και φι ,ομουσος αvηρ, εφανη προυυμος και απηντησεv εις τον 

Λάμπρον δ τι έπεitύμει ,.α Ελθn είς &μέσου; μετα τοϋ 11ωλητοϋ διαπραγματεύ

σεις. Ούτος &πηύ{)υνε τότε είς αUτΟν τfιν &πΟ 11 'Ιουλίου 1902 έπιστολήν 

του, γεγραμμένην ( πι{}ανώτατα δε καl συντεταγμένην) δια χειρΟς τού Ν. Χ. 
Κωστij 2 , δι' fjς έζήτει τΟ σοβαρΟν δι& την τότε έποχt)ν ποσΟν των 60 λιοών 
Τουρκίας. "Ο Βορεάδης διεβίβασε την έπιστολην ταύτην, μετ& τοϋ καταλό~ου 
τfjς συλλογfjς, δια τοϋ &πο 5 Α~γούστου 1902 έγγράφου του, ε!ς το Συμβού· 
·λιον τοϋ "Ηγεμόνας της Κρήτης Γεωργίου, τΟ Οποίον δμως φαίνεται δτι 

Εκριvεν ύπερβολικΟv τΟ &παιτούμενον τίμημα και &πέρριψε τ1)ν περl &yoρfiς 
πρότασιν. ~ Ανάλογον διάβημα τοϋ πωλητοϋ πρΟς την έv Ά{}ήναις "Ιστορικfιν 

και Έ1~νολοyικfιν CΕταιρείαv της CΕλλάδος δεν εσχε καλύτερον άποτέλεσμα, 

ώς βεβαιοί δ Ν. Χ. Κωστi}ς, και τα 8γγραφα παρέμειναν είς χείρας τοϋ 

Άvτωνιάδου. Τί &πέγιναν Εκτοτε; "Ήδη τQ> 1906 ό Ν. Χ. Κωστijς, δυσφο
ρήσας πλέον δια τfιv πλεονεξίαν τοϋ κερδαλεόφρονος κληρικοί!, τΟν όποίον 
έπιεικΟΟς δεν f){)έλησε να κατονομάσrι, Εξέφρασε τfιν ύπόvοιαν μήπως ταϋτα 

« &πημπολήitησαν ηδη τψ πλειοδοτοίJντι ». Άλλα καl αν τοϋτο δεν συνέβη, 

1 Βλ. τόν Εν κέφ. 2 του Β' μέρους γενεαλογικΟν κατάλογον. 
2 'Ως έβεβα(ωσε>' ήμdς δ γνωρίζων τΟν γραφικΟν τούτου χαρακτf)ρα καi. κατέ

χων αiιτογράφους έπιστολάς του παλαιός του φίλος κ. Νικ. Καραρaς· μόνη ή ύπο

γραφfι του έπιστέλλοντος εtναι αiι-;όγραφος. 
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ή συλλογfι ήκολού{}ησε τfιν τύχην τοϋ κατόχου της. Διέσωσεν dρά γε σ-δτος 
' 'Κ'' λ-~ ' 1 

αiJti}V μετα την μικρασιαtιΚηΥ Καtαστροφην; αt ασφα εις ΠΛηροψοριας ι 

ijλι'Jε πρόσφυξ ε!ς Μυτιλήνην κατ' &ρχaς και βραδύτερον είς 'Αι'Jήνας, 1!νι'Ια 
και άπεβίωσε τψ 1924 παρ& συγγενικΌ του ο'ίκσγενείg. Δυστυχώς ούδΕν Ετε
ρον fιδυνήflημεν να Εξακριβώσω μεν περl αύτοϋ καl. τών τυχΟν καταλειψΗέντων 
ύπ~ αύτοU πραγμάτων. Έπl τοϋ παρόντος ή συλλογfι τοϋ Γερμανοϋ Άvτω
νιάδου δέον να 8εωρfίται &πολεσ-θείσα η, Sστω, λαν-θάνουσα, ώ; άλλως τε καl 
ή τοϋ J. W. Whittall. 

' e "> "'δ θ' '" 0.' Οϋτως Εχόντων τών πραγματων, ο ευτυχως ιασω εις και ανευρευεις 

κατάλογος τών έγγράφωv της συλλογi]ς ~Α ντωνιάδου &ποκτ(i Ολως ίδια ι τέραν 
&ξίαν, ομοίως δε και το μόνον δημοσιευι'Ιεv eγγραφον τijς συλλογijς Whittal!. 
Δια τοίίτο aα προβώμεν κατωτέρω είς την Εκδοσιν αύτών, προτάσσοντες περl 
Εκατέρου βραχείαν είσαγωγην καl Επιτάσσοντες σημειώσεις. 

1. Κατάλοyος •fiς συλλοyfjς Γερμαvοf! Άv•ωvιάδου. 

co κατωτέρω Εκδιδόμενος κατάλογος τών εγγράφων της οίκογενείας 
Χορτάτση τών κατεχομένων, τούλάχιστον μέχρι τοϋ 1902, fJπO τοϋ Γερμανοϋ 
'Αντωνιάδου εtναι γεγραμμένος έπι συνήι'Jους διφύλλου χάρτου al'αφορiiς 
( 0,300Χ0,205 μ.) δι' &γνώστου χειρός, ούχl πάντως τijς τοϋ Ν. Χ. Κω· 
στfj, διότι παρουσιάζει διάφορον γραφικον χαρακτijρα προς την δια χειρος 
τοϋ τελευταίου τούτου γεγραμμένην Επιστολι)ν τοϋ Άντωνιάδου 2• co συντά
ξας τΟν κατάλογον, τΟν άποσταλέντα, κατ& τα άνωτέρω Εκτει'tέντα, fJπO τοϋ 
Σπ. Λάμπρου 3 είς τΟν Άντ. Βορεάδην, φαίνεται λόγιος άνήρ, γνώστης τijς 
λατινικfίς και Εν τινι μέτρq;ι της ίταλικfίς, 'Lκανώς δΕ προσεκτικΟς καί άκριβοw 
λόγος. Είναι προφανΕς Οτι Εσχε πρΟ δφ-3αλμών αlιτα ταϋτα τα Εyyραφα της 
συλλογfiς, ιΧτινα και διεξijλ-Βε, κατέταξε κατd τΟ μdλλον η ήττον χρονολο· 
γικώς 4 καί ήρί-θμησε, τέλος δ. Επεχείρησε να περιγράψrι περιληπτικώς. Και 
δια μΕν την άρί{}μησιν Εχρησιμοποίησε ταUς άρι-ΒμαUς 1·11, ών o'L 2-5 

' ο δ ' δ ' ' • ,, αβη'του ( 2' α. ζ gα. δ 4". {} φερουν υπο ιαιρεσεις ια γραμματων του αr,φ , ι , 
5α- ζ), πολλαΊ. τώv όποίων πάλιν περιλαμβάνουν πλείονα τοϋ ΒVΟς ( άδηλον 
ένίοτε πόσα) eγγραφα (βλ. &ριι'J. 3Υ, 3δ, 4Υ, 4δ, 4ε ), ώ; ι'iλλως τε καl Ο 

ζ , \ ' \ \ .... 
&ρι-ΒμΟς 11" τΟ τελευταίον τοϋτο, συνδυα ομενον και προ; το γεγονος οτι 

1 Παρασχε-θ-είσας ήμίν ύπΟ τοϋ ίστοριοyράφοu τοϋ Μποuρνόβα κ. Νικ. Καραρά. 

2 Βλ .. ά'\•ωτέρω, σ. 237, σημ. 2. , ~ • 
3 •ο γραφικός χαρακτηρ δέν εtναι πάντως οίιδέ τοϋ Σπυρ. Λαμπροu, ως εξη-

κριβώσαμεν. 
4 Μόνον τό. Syyραφα ύπ' &.ρι-&. 1, 2α, 3α- 3β και 8 δέν Εχοuν ένταχ{}ή κατό. 

τi}ν όρ{}ήν χρονολογικήν σειράν. 
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άντιflέτως Εχουν δοίΗi Ενίοτε πλείονες τοίί ένΟς άρι{}μοl είς Εν καl τΟ αύτΟ Εγ· 

γραφον, ώς φερόμενον εϊς πλείονα τοϋ ένΟς &ντίγραφα (πρβλ. τΟν άρι{}. 3Υ 

προς 2ε και 3δ προς 2στ · 2ζ, και τοiις &ριι'Ι. 2 και 3 προς 4α και 4Υ ), και'Jι· 
στ(j. άδύvατον τΟν άκριβfj κα-3ορισμ0ν τοϋ συνολικού άρι{}μοϋ τώv Εγγράφων 

τijς συλλογης· πάντως ο~τος ι'Jα προσήγγιζε τa 60. Διa δΕ την περιγραφην δ 
συντάκτης τοϋ καταλόγου παρέσχε μΕν κατ α τΟ δυνατΟν άκριβfj ίδέαν τοϋ περιε

χομένου έκάστου έγγράφου, άλλα δΕν Ε-3εώρησε δυστυχώς άναγκαίον, "ίσως καl 
Ενεκα σπουδiiς, να Εκτα-3fi είς λεπτομερείας καl δια τοίίτο αϋτη είναι συχνάκις 
άτελής. Οϋτω διά τι να Εγγραφα παραλείπονται ούσιώδη στοιχεία, ώς η χρονο
λογία (βλ. &ριΗ. 4ε, 5δ, 5ε και 11) η ή eκδοϋσα &ρχη (βλ. &ριι'J. 41>, 5α, 
5β, 5ς, 5t, 6, 8 ), ή δΕ περίληψις, κατα κανόνα συντομωτάτη, είναι συνη
ί}έστατα άνεπαρκής, Ενίοτε μάλιστα ούδΕν τΟ συγκεκριμένον άναγράφεται περι 
τoii περιεχομένου τοϋ Εγγράφου (βλ. &ριι'J. 2δ, 2στ, 2ζ, 3β, 4δ, 4ε, 4ζ, 

41>, 11 ). 'Αλλa καl τa eξωτερικa στοιχεία (είδος χάρτου, διαστάσεις, είδος 
γραφfjς, διατήρησις κλπ. ), ώς και α! &ρχαl ( incipit) των έγγράφων ούδέ· 

ποτε δηλοϋνται. Έξ Ciλλου τΟ δυσανάγνωστον τΟΟν ίταλιστι γεγραμμένων 
έγγράφων ώδήγησε τΟν συντάκτην τοϋ καταλόγου είς παραναγνώσεις πολλών 

λέξεων, ίδίg δΕ Ονομάτων η ε'tς την ίχνογραφικ-ι)ν άπόδοσιν τfjς γραφfίς 

αύτών. "Εντεϋ-Βεν προέκυψαν πολλ& και σοβαρ& σφάλματα και άνεφύησαν 

Εκ τούτων ποικίλαι δυσχέρειαι περl ηΊν Εκδοσιν, πρΟς άντιμετώπισιν τών 
όποίων εδέησε να γίνn πολλι) Ερευνα καl ν• άποτολμη-Βώσι σοβαραί Ενίοτε 
διορ-θώσεις πρΟς άποκατάστασιν τοϋ κειμένου· περl τούτου πεί-θεταί τις 
ρίπτων Εν βλέμμα είς τΟ κριτικΟν υπόμνημα. 

"Αλλ& καl παρ" δλας τ&ς &τελείας ταύτας τοϋ καταλόγου- εύεξηγήτους 
άλλως τε προκειμένου περί προχείρου σημειώματος καί οίJχι περl έπιστημονι

κfjς καταγραφijς- ή άξία τούτου είναι σημαντικωτάτη, λαμβανομένου μάλιστα 

ύπ" Οψιν Οτι ούτος, μετ& την άδηλον τύχην τών Εγγράφων, άπέμεινε σήμε
ρον ή μόνη αύβεντικη περl τούτων μαρτυρία. Δια τοίίτο fjτo Επιβεβλημένον 

να Εξετάσω μεν τοϋτον μετd πάσης προσοχης καί Επιμονfiς πρΟς Clντλησιν Οσον 

οίόν τε περισσοτέρων άγνώστων άλλοΗεν ίστορικών στοιχείων, &λλ& καί να 

ΕπαληΗεύσωμεν Εν πρΟς Εν τα έν αύτφ φερόμενα Ονόματα, περιστατικα καί 
χρονολογίας : είς τΟν διπλοίίν τοϋτον σκοπΟν &πέβλεψαν καl α'L άκολου δοUσαι 

την Εκδοσιν τοίί καταλόγου- δυσαναλόγως 'ίσως μακραί, άλλ• άναγκαίαι
σημειώσεις. 

Ό κατάλογος περιλαμβάνει οίκογενειακα τών Χορτατσών Εγγραφα ( μό
νον τΟ ύπ' άρι {}. 1 φαί νεται άσχετον Εντυπον η άντί γραφον Εξ Εντύπου ) άπΟ 
των μέσων τοϋ 15ου μέχρι τοϋ τέλους τοϋ ιsου αίώνος. Καί τα μΕν τοϋ 15ου 
καί 16ou αίώνος είναι Ολίγιστα ( άρι-3. ·2α και 3α- β), τα δΕ πλείστα άνήκουν 

είς τΟν 17ον και ιsον αίώνα. Προέρχονται δΕ τα πλείστα εκ Κρήτης, Εν-θα ή 

οίκογένεια Χορτάτση διέμενε μέχρι τfίς είς τοiJς Τούρκους ύποταγijς τfίς 

----------------------------~-----------------------------
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νήσου Εν Ετει 1669 (η έκ Σούδας, Ενttα ό ~Εμμ. Χορτάτσης παρέμεινεν έπl. 

είκοσαετίαv εlσέτι ) καL έκ Πελοποννήσου, Εν{}α αϋτη κατέφυγε μετα τi)ν ύπΟ 
τώv Βενετών κατάληψίν της ( 1686) μέχρι τijς δευτέρας τουρκικijς κατακτή· 
σεως τοϋ 1715, όλίγα δε μόνον (&ριδ. 9·11) ~κ Σμύρνης, οπου &κολού· 
{}ως έγκατεστά-θη. τα πλείστα τών έγγράφων είναι έπίσημα γράμματα &νω~ 

τάτων &ρχών τής Βενετίας ( Δογών, Δουκών τfίς Κρ1lτης, Γενικών Προνοη· 
τών τflς Κ91]της ή της Πελοποννήσου κ.α. ), δι~ &ν &πονέμονται τιμητικαl 

διακρίσεις η παρέχονται πιστοποιήσεις είς διάφορα κατα καιροiJς μέλη της 
οίκογενείας Χορτάτση διtι τ&ς πρΟς την Βενετίαν προσενεχθείσας πολεμικ&ς 

αύτών ύπηρεσίας κατ& τdς έν Κρήτη έσωτερικ&ς άνωμαλίας ή κατ& τoit; 
Εναντίον τών Τούρκων &γώνας 8ν Κρι]τιι καΙ. Πελοποννήσφ· τοϋτο Εξηγεί 
την Εκ τijς συλλογΥjς Ελλειψιν παντΟς Εγγράφου άφορώντος είς τοiις άρχηγο.Uς 
τijς κατ& τών Βενετών Επαναστάσεως τοϋ 13ου αίώνος άδε/.φο.Uς Χορτάτσας 
η είς τΟν Ciνευ πολεμικfiς δράσεως ποιητην τfjς « ~Ερωφίλης ». ΤΟ flμισυ 

περίπου τών Εγγράφων, και δη πάντα τα νεώτερα, φαίνονται πρωτότυπα, 
μολονότι τοUτο δf:ν δηλοϋται πάντοτε σαφώς Εν τc'ρ καταλόγφ·. Άντίγραφα, 
ώς ρητώς δηλοϋται, είναι τ& ύπ' άριit. 2α , 2β , 3α , 3β , 3Υ, 3δ, 4α , 4β, 4Ύ, 
πι{}ανώς δf: και Ο.λλα: Εκ τούτων τα τέσσαρα πρώτα προέρχονται, κατ& τ& Εν 

αύτοίς δηλούμενα, Εκ τών βενετικών άρχείων, τα δf: δύο έπόμενα Εγένοντο 

ύπΟ δημοσίου νοταρίου Εν Βενετίg. 
την ίστορίαν τfίς συγκροτήσεως της συλλογΥjς ταύτης δυνάμε{)α μετά 

τινος πι{}ανότητος ν' άναπαραστήσωμεν ώς έξfjς περίπου: co ~Εμμανουηλ 
Χορτάτσης, φεύγων μετ& τfιν άλωσιν τfjς Κρήτης είς Βενετίαν και Πελοπόν~ 
νησον, άπεκόμισε τ& παρ~ αύτc'ρ οίκογενειακ& Επίσημα Εγγραφα καl δη τd 
άναφερόμενα εϊς την ϊδίαν αύτοϋ πολεμικfιν δράσιν κατ& τfιν άμυναν τf)ς 

Κρήτης (βλ. &ριδ. 2α ·ζ, 3Υ καl 3δ ). Tii βοηδείq. τούτων ή οΙκογένεια 

αύτοϋ Επεδίωξε και Επέτυχε την όπΟ τfjς Βενετικfiς Πολιτείας παραχώρησιν 

προνομίων εν Κερκύρq. (βλ. &ριδ. 4β) καl Πελοποννήσφ δι' έτέρων 8γγρά· 
φων, Ciτινα προσετέδησαν ε!ς τiJν συλλογijν (βλ. &ριδ. 4δ · if καl 5α ·ζ). 
Αϋτη, μετ& τΟν {}άνατον τοϋ ~Εμμανουηλ ( 1709) περιfiλ8εν είς τΟν υίΟν 
αuτoiJ Φραγκίσκον ( t προ τοϋ 1750 ), πρόξενον τijς Βενετίας ~ν Σμύρνη. 0\ί
τος διεφύλαξε η]ν συλλογήν, ~παυξήσας αi!τijν καl δι' Ιδίων ~γγράφων (βλ. 
&ρ ι ft. 7 ~ 9 ), πι{}ανώς δf: και δι· άντιγράφων παλαιοτέρων Εγγράφων ( ώ; τα 
ύπ" &ριft. 3α και gβ ), Clτιvα, ώς Εκ τfiς itέσεως αύτοϋ, εύκόλως {}α ήδύνατο 
να ποοσπορισ{}ft- ΕκτΟς αν και ταϋτα άπετέλουν παλαιΟν κτfiμα της οίκογε~ 

νείας. Δf:ν φαίνεται Οτι τα Εγγραφα ταϋτα Εκληρονόμησεν ό υίΟς αύτοϋ Αού· 
κας ( t 1799 ), διότι ~ν τοιαύτη περιπτώσει i!a είχον περιέλδει καl ταϋτα 

τελικώς είς τΟν Whittalι ώς &πόγονον τούτου, όμοϋ μετ& τών άλλων 
ύπ" αύτοϋ κληρονομηftένταιν Εγγράφων. Πι{}ανώτερον -Βεωροϋμεν Οτι Ελα· 

βεν αϋτα δ fτερος των δύο άλλων υίών τοϋ Φραγκίσκου, και δfι ό Μανο~ 
20 -12 -1956 
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λάκης (βλ. /iγγρ. &ριδ. 10) καl ~ντεuflεν ~κληρονόμησε, τέλος, αυτα ή ~κ τών 
άπογόνων του cΕλένη Παύλου Χορτάτση ( t 1884 ), έξ ης άπέκτησεν αύτ& 

ό ΓερμανΟς ~Αντωνιάδης. 

Καt νϋν προβαίνομεν είς την εκδοσιν τοϋ καταλόγου. 

α'. τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν τ ο ϋ κ α τ α λ ό γ ο υ 

( φ. ιr) 'Έγγραφα Χορτ6.τζη εύρισκόμενα παρd τip ίεροδιακόνφ Γερμανip Άν-

τωνιάδπ έν Βουρνόβ<f παρd την Σμύρνην. 

1. Delle poesie Malίnconiche di Publίo Ovidio Nasone, libri JIII 
Anno del Sig( no Jι·e 1727. 

5 ( έξικνοvνται μέχρι τοv Β' βιβλίου καΙ αiJτov συμπεριλαμβανομένου). 

2. Τετράδιον έκ σελίδων 11 γεγραμμέ-ι•ων, περιέχον τd έξijς γράμματα, 
τΟ πλείστον lταλιστί: 

α) Copia dal libro Menιorial della Cω~cellaria Ducal di Candia 
Cte 80 91 23 Δfαtου 1568. 

10 "Αναγνώρισις τών ύπηρεσιών τού εVγενοϋς Κρητδς Νικολάου 

Χ ο ρ τ ά r ζ η ( Cortacci) τοϋ ποτ Ε • Α ν τ ω ν ίο υ, άπογόνου ( abaυo } τοϋ 
Αfικιο).έττου Χ(ορτάτζη) τοϋ ποτέ Άντωνίου, Οστις Μικιολέτ

τος, κατd έγγραφον τijς 7 Αύγούστου 1440 δο{}έν ύπό Luca Τrω~, κατέ
στειλε την στάσιν τοv Σfιφη Βλαστοv ( nel tenιpo della Rebellion di Re-

15 tinιo fatla da quel sceleralo ed iniquo Siffi Blasto J καΙ δστις κατd 

Ι!γγραφον τijς 27 JJfαρτίου 1446 fινδραγά{}ησε μετd του aδελφοv αi5τοv 

Κ ω ν ο τ α ν τ ί ν ο υ ( τοϋ ποτέ 'Αντωνίου) παρευρε{}εlς έν τfj άλώσει τijς 

Χαλκίδος ( Negroponte J καi δράσας lν Χίφ. 
Έν τέλει έπικύρωσις τijς άνω άναγνωρίσεως έν Χάνδακι τfί 27 

20 Δfαtου 1663. 

β) 'Αντίγραφον έκ του Libι·o Dιιcale secondo teιιuto nella Secr( ete
r }ia del lll( 1ιstrissi }ιηο κα! Ecc( ellentissi Jιno Sig. Andrea Cornaro 
Prov. Gen. et Inquis(itor} del Regno di Candia. Cart. 39 tergo. Adi 
Aprile 1645. 

25 Δατινιστl yεγραμμένη παραχώρησις προνομίων εlς [(ω ν στ α ν τ ί ν ο v 
Χ (ο ρ τ ά τ ζ η ν) καi υίούς. 

γ)" Εγγραφον τοv Zorzi Querini τijς 23 8βρίου 1646 έv Ρε{}ύμνπ δη
λοϋνΟτι ό 'Εμμανουfιλ Χ(ορτάτζης), υίΟς Κωνσταντίνου1 μετd. 

3 Maliciconiche !16 γεγραμμέvοv I! 11 abano 1113 Lucation [J 15 Retinuo ]121 SecJ•io= 
23 luquis 1124 Corl. 1127 Souzi Aυerini 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΦΥΔΩΝ 'Έτος K'i'' •• 
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τών άδελφάΊv του ~1 ωά ν ν ο υ καl Π α V λ ο υ διεκρί{)ησαν κατd την έφο

δον τfjς Ρε{}ύμνης την γενομένην ύπό τών Τούρκων. 

δ) "Εγγραφον τοϋ Jacopo Barbadigo, PI'OV. Estraord. (δπiρ) τοiί 

•·'"JΈμμανουηλ Χ(ορτάτζη) I έν Σούδrt τfi 10 Μαtου 1667. 
5 ε) "Εγγραφον τοiί Morosini δπΞρ τοiί Έ μ μ α ν ου η λ Χ ο ρ τ ά τ ζ η 

καί τού ~Ανδρέα Aiiglioti, suo congiunto, έπl τοϋ πλοίου πρΟ τijς Σούδας 
τfi 19 8βρίου 1669. Ιlροσυπογεγραμμένος Στέφανος Σκορδύλης 8: Caιtc(el
liere} di Sua Sec( ι-eter J ia. 

στ) 'Έγγραφον τοiί Luιtardo Venieι- δπiρ τοϋ Έ μ μ. Χ ο ρ τά τ ζ η 

10 tν Σούδrt 25 Decem. 1669. 
ζ) Girolaιno Pesaro » τ ο iί α ύ τ ο iί- tν Σούδ<f 30 Αύγούστου 16ί0. 

3. Τετράδιον tκ φύλλων 18 περιέχον τd lξfjς: 
α) Copia tralta dellibι·o Beceptar. esistente iι' Venctia nell'Arclιi

υio delle Scι-itture di Candia S( eri)e 17. 
15 'Έγγραφον λατινιστl γεγραμμένοι• τοiί Aιιgustiιωs Barbadico, δουκδς 

τfjς Βενετίας, 6πiρ Κωνσταντίνου Χορτάτζη (Choι-taci) άνδρα

γαffήσαντος πολλαχοiί τfjς Κρήτης ( Castro Pediados κτλ. ), <hς καΙ δ πατήρ 
του. In Venetia, Ίνδικτ. ΧΙ, 1492. 

β) Έκ τοiί αύτοiί. 'Έγγραφον τοiί δουκiις τfjς Έι•ετίας Crisloforus 
20 lllaurus ύπέρ ~Αντωνίου Χορτάτζη. !ιΕv Βενετίq. τjj 31 Αύγούστου 

1466. 
γ) Άντίγρα(φα} γενόμενα τfi 14 Φεβρουαρίου 1677 6πiι τοiί Fran

cesco Velaιω, δημοσίου συμβολαιογράφου τfjς Βενετίας, δύο tγγράφων 

δοffέντων τ ψ Έ μ μ. Χ (ο ρ τ ά τ ζ 17) ύπiι F. Λfoι·osini τfi 19 8βρ. 1669 ( τοiί 
25 άνωτέρω) καΙ 6πδ Paulo Nani tv Σούδ'! τfί 10 Μαtου 1674. 

δ} 'Αντίγραφα γενόμενα τfi 11 7βρίου 1677, 6πδ τοϋ αiίτοiί συμβο

λαιογράφου, τώv άνωτέρω έγγράφων τοϋ L. Ve1ιier, G. Pesaro καl άλλων 
τινών έκ τών έγγράφων τοϋ ύπ!ι άρι{)μ. 2 τετραδίου. 

4. Τετράδια'' ώσαύτως έκ ψύλλων 18 περ!έχον τd έξfjς: 
30 α) ~Αντίγραφα έyγράφων τινών τοϋ ύπ~ άρι1Jμ. 2 τετραδίου. 

β) Άντίγραφα lγγράφων αναφερομένων εlς την δωρεdν την γει•ομέ

νην ύπό τijς Βενετικijς Πολιτείας πρΟς Μ ε λ έτι ο ν Χ ο ρ τ ά τ ζ η ν, άρχιε

πίσκοπον Φιλαδελφείας καί άδελφΟ~ τοϋ Έμμανου1}λ, τοϋ μοναστηρίου 

(φ.2r) τοϋ eΑyίου Γεωργίου τοϋ Μωραtτη έν Κε"ρκύρq, τijΊ 1676. ~Επικύρωσις 

3 Estι·avid. 11 (δπiρ) προσέ;}ηκα, πρβλ. σt. 9]]6 congiento 11 7 lauc 118 Secdo. 11 
9 Lucando 1'eunier 1111 GirMauco 11 13 esilente 1114 dellc 1120 Maunas 11 23 V'etavo 11 
25 Nacci l/ 27 Veccieι· [[ 31 τώv γενομένων 

" 
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ταύτης αiίτό,Jι τfi 10 'Απριλίου 1677 6πiρ τοϋ Έμμ. Χορτάτζη έχον
τος 4 υίούς. 'Επικύρωσις τών lf.νω έγγράφων γενομένη τfj 28 1Watoυ 168.9 
έv 2ούδq.. 

γ) "Αντίγραφον 3 έγγράφωv έκ τοϋ ύπ" άριfJμ. 3 τετραδίου, ώς και 

5 έJ•ός τοϋ ύπ' δ.ρι{}μόν 2. · 
δ) 'Επιστολαl Φραγκ[σκου lvfοροζίνη, δουκός, τfi 9 10βρίου 1688 lv 

Ναυπλίφ, διd τό μοναστήριον τοϋ Μέρμπακα. 
ε) ΔιJο li.λλα έγ,·ραφα περl τοϋ αύιοϋ μοναστηρίου. 

ς) 'Έγγραφον εiίαρεσκείας τοϋ Ιlροβλεπτοiί τfjς Πελοποννήσου Tadio 
10 Gradeιιigo προς • Ε μ μ. Χ ο ρ τ ά τ ζ η ν. Έν Ναυπλίφ τfi 16 8βρίου 1691. 

ζ) "Ετερον τοiί Giι-olarno Pizzarco, Ιlροβλεπτοϋ, προς Φ ρ α γ κ ί

σ κ ο ν Χ ο ρ τ ά τ ζ η ν, υίiιν τοϋ Έ μ μ α ν ο υ ή λ, τfi 29 8βρίου 1694 tν 

Ναυπλίφ. 
η) "Εγγραφον τοϋ Giaconω da Mosto τfi 12~8βρίου 1701 έπικυροiίν 

15 την δωρεdν τοiί Φραγκίσκου Μοροζίνη τfιν γεJ•ομένην είς ΆIJανάσιον 
Χ ο ρ τ ά τ ζ η ν τfj 30 ~Ιουνίου 1688, όστις ήτο έπίσκοπος ΡεfJύμνης, τοϋ 

Μοναστηρίου τοϋ Μέρμπακα. 
,J) "Εrερον έγγραφον τι} ς 28 10βρίου 1702 tν Ναυπλίφ τοiί αΟτοϋ 

μοναστηρίου. 

20 5. Φάκελλος 6 tγγράφων άναφερομένων εlς την δωρεdν την γενομένην 
εlς 'Α{} α ν ά σ ι ο ν Χ ο ρ τ ά τ ζ η ν, έπίσκοπον Ρεθύμνης, τοϋ μοναστηρίου 

τοϋ e Αγίου Θεοδοσίου μετd τοV μετοχίου τi]ς Παναγίας έν Μέρμπακq,, 
fiτο'α παραχωρεί τijΊ άνεψι{jJ αύτοϋ Φραγκ{σκφ Χορτάτζrι. 

α) Δωρεd τψ 1693. 
25 β) Όμοίως τψ 1694. 

γ) 'Επικι<ρωσις τfίς δωρεaς ταύτης vπδ Aloise Λfocenigo τφ 1708. 
δ) Παραχώρησις τοϋ δ.νω μοναστηρίου ύπΟ Αού κ α Χ ο ρ τ ά τ ζ η εlς 

τΟν άδελφόν του παπά llf ε λ έτι ο ν. 
ε) 'Έγγραφον τοiί Aloise Mocenigo, δι' ο{, μετa τδν .Jάνατον τοϋ 

30 • Α{}ανααίου παραχωρείται ή νομη τοϋ μετοχίου εlς τΟν ίερομόναχον Παρ

{}ένιον .Ιifπ.ρούφφην. 

ς)" Εγγραφον περl τιϊς aiiτfjς δπο.Jέσεως γενόμενον τfi 14 8βρίου 

1708 tν Ζακύv.Jφ. 
ζ) Καταγραφη τών κτημάτων τijς μονi]ς τοϋ eΑγίου Θεοδοσίου έκτι-

35 μη.Jέντων άντl ριαλfων 382 tν Ναυπλίφ τfi 28 10βρίου 1708. 

( φ. 2v) 6. Έγγραφον γενόμενον τψ 1716, δι' ο{, δηλοiίται δτι τiι 1709 άπέ-

5 τώv ύπ' δ.ριΟμώv 11 7 ;\1lρμπακα 119 τijς : πρός ll Fadio ![11 Gir·olano 11 Pizzarco I! 
14 Motto 11 22 Μερμπάκg 1124 • 34 α, β ... ζ: Ι, 2 ... 71131 Μαρόκφφην 
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{}αν εν έν Ναυπλίφ ό 'Ε μ μ. Χ ο ρ τ ά τ σ η ς άνευ δια{}ήκης άφήσας 3 υίούς, 
Μελέτιον, Φραγκίσκον καl Λουκaν καl περιουσίαν4,416(δυσα
νάγνωστον ). 

7. 'Έγγραφον τού Ca1·lo Ruzzini, Βαtλου τiJς ~ΕJ•ετίας έν ΚωJ•σταν-
5 τινουπόλει, διορίζοντας τΟν Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ν Χ ο ρ τ ά τ ζ η ν Πρόζενον τijς 

Βενετίας lν Σμύρνn διd 5 ετη. Dalle Vigne di Pera, 18 olt. 1719. 

Β. 'Έγγραφον τουρκικδν του έτους τijς 'Εγίρας 1128, έν φ προσγρά
φεται lταλιστl Conto della libe1·atio1ι C ο r t α z z i ( I} Cosbagi ). 

9. Πωλητήριον εγγραφον η σχέδιον πωλητηρίου γενόμενον τfί 10 
10 Μαtου 1743 lν Σμύρνυ ύπδ τιjς Claire Agop, Vve Frances. Iscart οΙκίας 

lν Βουρνόβf! παρd Σμύρνην πωλη{}ε{σης εlς Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ν Χ ο ρ τ ά
τ ζ η ν καl υίοVς ( ίταλιστί ). 

10. Έγγραφον lπl φύλλου περγαμηνής τψ 1750, 23 Μαtου, lν Βενε
τlf!, dρχόμενον: " Tratta dal Giornal esistente. .. alli gί,.i de capitali di 

15 Cecca ιιel deposito alle due ]Jer ... " καΙ dπευ{}υνόμενον πρiις το~ ς Μ ι
χα ή λ, Λουκάκιν καί Μανωλάκιν, υίοVςτοϋ Φραγκίσκου Χορ

τ ά τ ζ η ( δστις εκαμε την διαfJήκην του τfί 10 9βρίου 1741) διd νομ!αματα 
1549. Ύπογεγ. Marco Bertucci Molin Coιιs(iglier}e. 

11. Έπιστολαl 18 έμπορικαl άπευ{}υνόμεναι πρΟς Μ ι χ α η λ καl 
20 άδελφοVς Χ ο ρ τ ά τ ζ η, υί.οVς τοϋ Φ ρ α γ κ ί σ κ ο υ, έκ Βενετίας τδ πλεί

στον ( έν μιlj τούτων τijj 1779 άναφέρεται ό Obrescoff, γενικός πρόξενος τής 
Ρωσσίας lν Σμύρνυ ). 

4 Riozini I! 6 Vϊgno I! 8 Costazzi 1114 lscitente !118 J.1folici Consέ 

β'. Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς 

Άeι-D-. 1. 

Πρόκειται βεβαίως περi τοϋ liργου « Tristia » τοϋ Όβιδίου. η να σχέ· 
σι ν είχε τοϋτο πρΟς τοiις Χορτάτσας, άδηλον. Πι{}ανώς άντεγράφη η μετε~ 

φράσ{}η εtς η)ν tταλικην ύπό τινος τούτων η άπλώς rjτo χειρόγραφον άνiϊ
κον εtς την βιβλισ&ήκην των. "Η χρονολογία 1727 δεικνύει Οτι πρέπει να 

συνάψωμεν τοϋτο πρΟς τΟν τότε άκμάζοντα έν Σμύρνη Φραγκίσκον Χορτά
τσην, περι οίί τα έπόμενα Ε'γγραφα ύπ~ &ρι-3. 7, 9 και 10. 
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ΆeιfJ. 2a. 
'Εκ τijς χρονολογίας τοϋ έγγράφου ( 23 Mαtou 1568) συνάγομεν οτι 

τοϋτο άπελύθη έπi Δόγη τijς Βενετίας Pietro Loredano ( 1567 · 1570 )· 
Δούκας τijς Κρ1]της ήτο τότε ό Pascal Ciconia ( 1567-1571 ). 'Η έν Ιiτει 
L663 Επικύρωσις αUτοίί έν Χάνδακι έγένετο πι-θανώς μερίμνη τοϋ 'Εμμα
νουηλ Χορτάτση (πρβλ. τι\ ~π· &ρι{). 2Υ · 2ζ καi 3Υ- 3δ ~γγραφα ). 

·ο ύπ8ρ οί) τΟ Ε'γγραφον Ν ι κ όλα ο ς Χ ο ρ τ ά τ σ η ς τοϋ ποτ8 'Α ντω
νίου είναι Clλλο&εν &μάρτυρος. Θα έδιστάζομεν πολV να ταυτίσωμεν α1Jτ0v 
πρΟ; τΟν εtς έπιγραφικΟν χάραγμα άπΟ 1512 έν τfi έκκλησίg τΟΟν "Αγίων 
~Αποστόλων τοϋ χωρίου 5 Απάνω 'Αργά &ι α Μονοφατσίου φερόμενον « Nico
laus Cortazί Castellanus »ι. ~Η το μήπως δ πατηρ τοϋ έν τψ έπομένφ 
έγγράφφ Κωνσταντίνου; Τοίiτο δΕν εΙ ναι βέβαιον, άν και πι{}ανόν. 

τα μνημονευόμενα δύο παλαιότερα Εγγραφα περl τοϋ προγόνου τοϋ 
Νικολάου ( πάππου πι aανώς) Μ ι κ ι ο λ έ τ ο υ ( βενετ. Michioletto) και τοϋ 
άδελφοϋ τούτου Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ (υ Ίών τοϋ ποτ8 ~Α ν τ ω ν ί ο υ) γεννώ σι 
ζητήματα, διότι αL παραδιδόμεναι χρονολσγίαι αύτών δ8ν α,~ταποκρίνονται 
πρΟς τα. άντιστοίχως άvαφεc}όμενα γεγονότα. Οϋτως .η χρονολογία τοϋ πρώ
του έγγράφου ( 7 Α iJγούστου 1440) ώς προς μΕν τον τότε Δούκα ν τi'jς Κρή· 
της Luca Tron ( 1439 ·1441)- liν η ημετέρα διόρ{)ωσις τοϋ άδιανοήτου 
Lι-ιcation εΙ ναι, ώς πιστεύομεν, έπιτυχης- Εχει καλώς, Οχι Ομως και ώς 
πρΟς την έν Ρε-&ύμνφ συνωμοσίαv τοϋ .Σήφη Βλαστοϋ. Διότι αϋτη Ελαβε 
χώραν δεκαετίαν καl πλέον βραδύτερον', 1}τοι κατα τΟν Fl. Cornelius τψ 
1453 

2 η, κατ& τα νεωστl ύπΟ Κ. Καιροφύλα δημοσιευftέντα βενετικα Εγγραφα, 
τφ 1454 8• Άλλi'ι. και τοϋ δευτέρου η χρονολογία ( 27 Μαρτίου 1446) είναι 
άσυμβίβαστος πρΟς την έν αύτψ άναφερσμέvην &λωσιν της Χαλκίδος, δεδο
μένου Οτι .η &λωσις ταύτης ύπΟ τώv Τούρκων έγένετο μόλις τiρ 1470 4" πρό-

ι Σ τ ε φ. Ξ α ν{). ο υ δ ί δ ο υ, Χρισtιανικαι επιγραφαι εκ Κρήτης, "' • Aft-ηνd. »
1 

τόμ. 15 Ι 1903 ) , σ. 152. 
2 Flam. Cornelius, Creta Sacra, τόμ. 1!, Venetiis,1755, σ. 389. 
3 Co s t a s Κ e r ο f i 1 a s, Une famίlle patricienne cretoise. Les Vlasto, 

New- York, 1932, σ. 43-77 ( βλ, tδίq. σ. 45 και 72 ). Τα νέα ταύτα εγγραφα ερχον· 
ται είς συμπλήρωσιν τών έκδο&έντων ύπό V 1 a d. L a m a n s k y, Secrets d':έtat 
de Venise, St Petersbourg, 1884, σ. 047·050 καl 052 (άρι{}. 7, 9-12 και 16) 
( παρ α τι 'fi'εμένων έν γαλλικΌ μεταφράσει καί ύπΟ Κ α ι ρ ο φ ύ λ α, 8 ν{}' άνω τ., σ. 320 -
324 } , έπί τϋ βάσει τών όποίων ή συνωμοσία τού Σ1]φη Βλαστού είχε τοπο-&ετη{}ij 
ύπΟ Ε. G e r 1 a n d, Histoire de la noblesse cretoise au moyen 8.ge, Paris, 1907, 
σ. 30-33, 8τι βραδύτερον, μεταξiι 1458 καί 1460 { βλ. καί Σ τ ε φ. Ξ α ν{} ο υ δ ί
δ ο υ, "Η 'Ενετοκρατία έν Κρήτυ κλπ., Athen, 1939, σ. 114-115 )· φαίνεται Ομως 
Οτι αί χρονολογίω 1458 - 1460 άναφέρονται μόνον είς την συνέχισιν αύτης ύπό τών 
Γαβαλάδων, Μελισσηνοϋ κλπ. 

4 Βλ. Κωνστ. 'Ι. 'Αμάντο υ, Σχέσεις •Ελλήνωνκαί Τούρκωνάπότοϋ Ενδε
κάτου αί&νος μέχρι τού 1821, τόμος Α', • ΑiΗ'ιναι, 1955, σ. 153, Οπου καί βιβλιογραφία. 
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κειται, λοιπΟν περl έγγράφου r1σφ:xl~.ftl; μεταγενεστέρου τη; τελευταίας ταύτης 
χρονολογίας καl δΕν είναι &πί-&ανον δ Εν αUτψ Κωνσταντίνος Χορτάτσης να 
ταυτίζηται πρΟς τΟν όμώνυμόν του καl όμοίως έν τίi άλώσει τfίς Χαλκίδος 
παρευρεftέ\•tα Κωνσtαντίvον Χορτάτσηv τΟν &vαφερόμενον έν έγγράφφ του 
1492 μνημονευομένφ ύπό Ν. Iorga, περl. ο.Ο έγγράφου βλ. κατωτέρω την 
είς τΟν άρι-&. 3α σημείωσιν. 

Πώς έξηγοϋνται αί άντιφάσεις αΌται καl είς τίνα Οφείλονται ( είς τΟν 
συντάκτην τοϋ έγγράφου τοϋ 1568 ή είς τΟν τοϋ σχ,σλιαζομένου καταλόγου;) 
δΕν δυνάμεftα νd γνωρίζω μεν. Εύτυχώς δμως εlναι αύται αί μόναι &παντώσαι 
είς την Ολην σειρ&ν τών έγγράφων τοϋ καταλόγου. 

~ο Κ ω ν σ τ α ν τίνος Χ ο ρ τ ά τ σ η ς φαίνεται δ αUτΟς πρΟ; τΟν εν τ ψ 
έπομένφ εγγράφφ ( 2Υ) μνημονευόμενοΥ, Ciρα καl οί μi} κατονομαζόμενοι 
εvταϋ&α υίοί του οί αίΊτοl πρΟς τοiις εν τψ εγγράφφ τούτφ &παντώντας 
'Ε μ μ α ν ο υ ή λ, 'Ιωάννη ν καt Π α ϋ λ ο ν. 'Έναντι τίνων ·δπηρεσιών Ελα· 
βον ούτοι τ& προνόμια, δΕν δηλούται· η είσβολi] πάντως τών Τούρκων είς 
την Κρήτην δεν είχεν &ρχίσει άκόμη. 

Χρονολογία τοίι §γγράφου τούτου δΕν παρέχεται· πι-θανώς είναι ή αUτη 
η πάντως παραπλησία προς την τοίi aντιγράφου ( 'Απρίλ. J 645 ). Το 
άντίγραφον τοίίτο Εγένετο, ώς δηλοϋται, Sπl του A:n.drea Co.rnaro, δστις 
είναι γνωστΟν δτι, τυγχάνων κατα την Εναρξιν τοίί ΚρΥJτικοίί Πολέμου 
( 1645) Γενικο; Προνοητi]ς και 'Εξεταστi]ς ( Provveditore Generale ed 
Inquisitore ), άλλα και &ρzιστράτηγος ( Generalissimo) τiiς Κρήτης, sπεσε 
μαχόμενος κατ& την πολιορκίαν τοίί Ρεftύμνου τΟν 'Οκτώβριον τοϋ 1646

1
• 

ι Βλ. γενικώς περί τούτου: G i r ο 1 a m ο Β r u s ο η i, Historia dell'ultima 
guerra tra 'Veηeziani e Turchi. .. dall'anno 1644 fino al r6]I ... , in Venezia, 
1673 ( parte Ι ), σ. 86 · 93. -Α η d r e a V a 1 i e r ο, Historίa della guerra di 
Caηdia, in Venetia, 1679, σ. 94-97 καί Η e i η r i c h Κ r e t s c h m a y r, 
Geschichte von Venedig, Baηd lii, Gotba, 1934, σ. 314, 317, 320, 322, 333. 
"Εyγραφα &νέκδοτα σχετιζόμενα πρός τήν &πό 1643 - 1646 έν Κρή't"Q δράσLν του άπό
κεινται είς τcl. ύπ' άρι{}, 211 καί 310 τfις 7'11ς σειράς (κατατάξεως 7468 καί 8196) 
ΜαρκιανCt χειρόγραφα τα καταγραφόμενα ύπΟ Σ π υ ρ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, <Έλλη
νικά :ο, τόμ. 3 ( 1930 ), σ. 363-367 καί 369-372. τα στατισ·ηκά στοιχεία τfις ύπ' αύ
τοϋ διενεργη-&εiσης τφ 1644 &πογραφfις τής Κρήτης έδημοσιεtί&ησαν έκ τού Χρονικού 
τοϋ Trivan ύπό Μ. 'Ι. Μ α ν ούσα κ α, c Κρητικό. Χρονικά», τόμ. 3 ( 1949 ), σ. 
47-59. Πανηγuρικόν λόγον έπί τfi είσόδφ του είς Ρέ-&υμ,·ον τfi 23 Μα'ίου 1645 εδη
μοσiευσεν ό Φραγκ. Ρώσσης ίταλιστί έν Βενετίq. τφ 1648 (βλ. Ε. L e g r a η d, 
Bibliog-rapbie Hellenϊque ... au XVlle siecle, τόμ. 5, Paris, 1903, άρι-&. 87, σ. 
64-65 ). Περί τού αύτό-&ι -&ανάτου του βλ. riιν με&επομέ,•ην ύποσημείωσιν.- Ό 
"Ανδρέας Κορνάρος ο<δtος δέον νό. διασταλίΊ τοϋ μεταγενεστέρου όμωνύμου του 

'' 
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Άeι.Ο.. 2Υ. 

•Η ΏπΟ τών Τούρκων πολιορκητών τijς πόλεως ΡεfJύμνης γενομένη 

μεγάλη sφοδος, κα{}' t)v ήνδραγάiJησαν οί τ ρ ε ί ς ά δ ε λ φ ο ι χ ο ρ τ ά τ σ α ι, 

υίοl τοU Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ (βλ. καl τΟ προηγούμ. 8γγρ. fιπ' άριit. 2β ), 

μαρτυρείται ύπΟ τών πηγών ώ; λαβοίίσα χώραν την μεσημβρίαν τοϋ Σαβ

βάτου 10/20 Όκτωβρίου 1646 1
• Κατ' αύτi]ν οί Τοίiρκοι τοίi Χουσεtν, 

παραβιάσαντες τα χαμηλα έξωτερικα τείχη, είσfjλ3ον είς την πόλιν και μετd 

αίματηρότατον &γώνα έξηνάγκασαν τοiι; fιπερασπιστ&ς αUτfiς καl τΟν ιϊμαχον 

πλη&υσμΟν νd καταφύγωσιν είς τΟ έν τfi άκροπόλει φρούριον' τότε δ' Sτρώ-Βη 

.fiανασίμως και §ξέπνευσεν αίη~ωρεl και ό επι κεφαλης τής &'μύνης &ρχιστρά· 

τηγος καl Γεν. Προνοητi]ς Κρήτης Άνδρέας Κορνάρος'. Το sγγραφον 

Andι·ea Cornaι·o ( υίού τού Zuanne ), έκτάκτου Γενικού Προνοητού καί στρατηγού 

έν Κρήτη άπό τού 1654, περί οί'i βλ. Α η d r. V a 1 i e r ο, έ'ν&' άνωτ., σ. 615, 649 
κ.άλλ. ( έ'γγραφον περi τούrου της 7 'Απριλίου 1654 παρό. Σ π υ ρ. Μ. Θ ε ο τ ό κ υ, 

Άποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου ΒενετLας. 1255 ·1669 (Μνημεία της •Ελληνικης 
• Ιστορίας, τόμ. Αιι ), έν 'Α-&ήναις, 1933, σ. 241, άρι-&. 12 καί έγκωμιαστικόν τεύχος 
ίταλιστi έκδο'fi.S:ν έν Βενετίq. τψ 1656 ύπό τοϋ 'Ιωάννου Herizzo παρcl. Ε. L e g r a n d 
έν{}' &,•ωτ., άρι-&. 105, σ. 75 )· ή διαστολή έγένετο Ί]δη καί ύπό G. G e r ο Ι a, Μ ο~ 
num:nti Veneti nell'isola di Creta, Venezia, τόμ. IV, 1932, σ. 357, έπιγρ. &ρι'fr. 
2 και Ν. Β. Τωμαδάκη, <Κρηrικd Χρονικά», τόμ.1 (1947), σ. 144. Ί-Ι πα

ρούσα μακρό. ύποσημείωσις σκοποί σUv τοίς ιlλλοις να συμπληρώσ'U και διορitώσυ 

τά ύπ' έμού άλλοτε γραφέ·ντα περt τού πρώτου Andrea Cornaro είς « Κρητικά Χρο

νικά», τόμ. 3 ( 1949 ), σ. 37, σημ. 15. 
1 Βλ. τήν λεπτομερή άφήγησιν τοϋ α\ιτόπτοu μάρτυρος τών γεγονότων Pεitu· 

μνίου στιχουργού Μαρίνου Τζάνε Μποuνιαλη, έκδ. ύπό ΆγαfJαγγέ

λ ο υ 8 η ρ ο υ χ ά κ η, Ό Κρητικός Πόλεμος ( 1645- 1669) η συλλογη τών έλληνικών 
ποιημάτων 'Αν-&ίμου Διακρούση, Μαρίνου Τζάνε, έν Τεργέστη, 1908, σ. 200- 210 
(πρβλ. διό. τήν ήμερομηνίαν και σ. 225, στ. 13 ). 

2 Βλ. αVτόitι, σ. 203, στ. 5- 10 καί σ. 20!, στ. 25- σ. 206, στ. 4 ( δτι ό πολ
λαχού τi'jς &φηγήσεως τού Μποuνιαλη άναφερόμενος άπλίi'ις ώς yεΥεράλες εΙναι ό 

ΆΥδρέας ΚορΥάρος, προκύπτει έκ τfjς σ. 194, στ. 15 καί της σ. 209, στ. 5, έν{}α ούτος 
κατονομάζεται). Πρβλ. περί τού -&ανάτου του καί G i r. Β r u s ο n ί, έν&' &νωτ. 

σ. 92-93 και Α. Valiero, εν-&' άνωτ., σ. 96-97. ΤΟ έπεισόδιον και παρ~ 
'Α{} α ν α σ ί φ Σ κ λ η ρ φ- ( γράφε: Π ι κ ρ φ ), Κρητικός Πόλεμος, έκδ. ύπό Κ. Ν 

Σάο& α, •Ελληνικά άνέκδοrα, τόμος δεύτερος, 'Α&ήνησι, 1867, σ. 36 { τμ. Γ', στ: 
1~2- 157 ), Εν-&α dy{}ύπατος (στ. 142 ) είναι βεβαίως ό Κορνάρος. Πρβλ. καί ταUς 

εις δημό)δη έλληνικήν .γλώσσαν ποιη{}έντας έπί τφ -&ανάτφ του Κορνάρου έγκωμια

στικούς στίχους τού Έ μ μ α ν ο υ ή λ Τ ζ ά ν ε Μ π ο u ν ι α λ fj ( άδελφοϋ τοϋ Μαρί

νου) και έχδο-&έντας μετ' ίταλικfις μεταφράσεως έν Βενετίq. τώ 1668 ύπό τόν τίτλον 
< Applausi funebri ... :ο κτλ. εtς τεύχος καταγραφόμενον ύ~ό Ε. L e g r a n d 
έ'ν&: άνω;., άρι-&. 126, σ. 88- ~9 και Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η είς < Κρητικd Χρο~ 
νι,κα », τ~μ. 1 ( 1947 .). σ. 144, α:ι-&. 3. Σημειωτέον δτι καί ό υίΟς τού Άνδρ. Κορ
ναρου τουτου Galtartn Goι·naro επεσε γενναίως μαχόμενος έν Χάνδακι τόν Μά'ίον 

~ού,1~69 (Μαρί\'Ος Τζά~ες Μποuνιαλfις παρά Άγα<&. Ξηρουχάκη, 
εν-& ανωτ., σ. 511, στ. 17 κ.εξ. ). 
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συνετάχ-δη Ciρα δλίγας fιμέρας μετ& ηlν σοβαράν ταύτην σύγκρουσιv, δτε ό 

Κορνάρος δΕν Εζη πλέον. Τίς λοιπΟν ό ύ.πογράψας αύtό; Τό έν i:ψ καταλόγφ 

φερόμενον Ονομα Soιιzi Aυe;·irιi, Ciγνωστον ήμίν Cίλλο&εν, φαίνεται δτι Οφεί

λεται εϊς παρανάγνωσιν καl νομίζομεν Οτ_ι iiτo έπιβεβλημένη ή γενομένη διόρ· 

-θωσις αύτοϋ είς Zorzi Queri1~i, δεδομένου δτι τοϋτο τΟ Ονομα Εφερεν ό 

τότε άρμοστ1]ς ( rettore) της πόλεως Ρε·θύμνης, ώς μαρτυρεί ό Valiero ι, 
άλλ& καl ό Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλi]ς, κατονομάζων το11ς δύο άνωτάτους 

ήγέτας της πόλεως, πολι τι κΟ ν καl στρατιωτικόν: 

Εί χαμεv τΟν ρετούρη μας Γ ε ώ ρ γ ι ο ν Κ ο υ ϊ ρ ή ν η ν1 
τfιν χώραν Όλην cίJριl;ε καί τΟν λαόν νd κρίνn. 

Kal πρεβεδόροv είχαμεν Πάλπη τΟν Ζαχαρίαν 

κal τσί σολτάδους ώριζε καl την άρτελλαρίαν 2• 

co Μπουνιαλfjς &φηγείται περαιτέρω Οτι, Οτε μετά τινας ήμέρας fjλ3ον 

Εκ Χάνδακας βενετικc't πλοία καl. &πεβίβασαν στρατΟν καl. Εφόδια πρΟς Ενί

σχυσιν τών πολιορκουμένων, ό &ρμοστης ( Κσυερίνης) μετ~ άλλων άρχόvτων 

έπεβιβάσ3ησαν τώv πλοίων τούτων καl άπfjλ3ον εϊς τΟν άσφαλfj Χάνδακα : 

Τότες μισσεύουν άρχοντες καί πάγει κι' ό ρετούρης 

κι' ίiλλοι πολλοί μιααέψααι κι' ό καπετd: Βετούρης Β. 

Καl. ό Valiero έξ ctλλου γράφει Οτι ό &ρμοστης Zorzi Querίnί καl. δ 

~κτακτος Προνοητi}ς Zaccaria Balbi, πανικοβληitέντες, eξijλHov του φρουρίου 
καl. Εφυγον, διΟ καl. ό πρώτος έκλή3η είς Βενετίαν νά λογοδοτήσn, ένψ δ 

δεύτερος άπεβίωσεν άfiλίως μετc't μικρόν 4• "Η ήμερομηνία τfjς έκ Ρε{}ύμνης 

φυγfjς ταύτης τοϋ Querini δΕν δύναται νά κα3ορισ8fi Επακριβώς, .δεν φαί

νεται Ομως πάντως προγενεστέρα τfjς τοϋ έγγράφου. 

Όλιγώτερον πι\tανή, &λλ' οϋχl άποκλειομένη φαίνεται ή έκδοχη Οτι ό 

1 Α. Valiero, ε'ν&" άνωτ., σ. 97. 
2 Παρα 'Λγα&. Ξηρουχάκu, Εν&' άνωτ., σ. 208, στ. 27-28 και σ. 209, 

στ. 1-2. 
Β Αύτό&ι, σ. 214, στ. 15- 16. 
4 Α. V a Ι i e r ο, Εν&' άνωτ., σ. 97. 'Ο ValieιΌ προσfiέτει Ο τι οί έν τfi άκρο

πόλει έγκλεισ&έντες ήσαν ό Gίο, Alνise Minotto, ό Bernardo Bonνisi, κυβερνi}· 

τα ι, κ.ά. Πρβλ. καί τήν μαρτυρία ν του 'Α & α."· Σ κ λ η ρ ο υ, παρά Κ. Ν. Σ ά {} q,, 
εν&' άνωτ., σ. 36-37, στ. 158-163: 

Με{}' a προόπτης • ΑλοVσος Μι νώτο ς 
Βομούί'σός τε Wν ύπέρτιμος τfjδε 

160 /J.στει καfJειρyνύοντο fισφαλ,σμένοι 

κάν κ ο υ ί' ρ ί ν ο ς πρόσθεν, ων κυβερνήrης 

πέφευrε δείμας δήρεως lνοχλήσεις 

ώς μη πεπαιδευθείς rε πωποτοϋν τάσδε. 

" 

,, 
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ύπογράψας τΟ Εγγραφον δεν ήτο δ φυγ<1ς Querίni, άλλ~ ό γραμματεiJς 

( Segretario) Gίrolatno Gίauarina, είς τα; χείρας τοίί όποίου έξέπνευσεν ό 
Andrea Cornaro, κατc't την άφήγησιν τοϋ Girol. Brusoni 1

• ·ο γραμμα

τεiJς ο1Sτος δεν {}<1 i)το &κατάλληλος πρΟς σύνταξιν ή f:στω &πλην έπικύρωσιν 
τοϋ έγγράφου, άφοU μάλιστα και τΟ προηγούμενον ύπ~ άρι{}. 2β f:γγραφον 

του 'Απριλίου 1645 προέρχεται ΕΚ τijς « Secreteria del Illustrissinω ... 
Andrea Cornaro )) , η το ι έκ τοϋ αϋτοϋ Girol. Gίa varίna 2• 

Άeι1J.. 2δ. 

Ό χορηγήσας το ~γγραφον Jacopo Barbarigo Ί}πijρξε πράγματι Ι.'κτα· 

κτος Προνοητi}ς ( μετα τον Francesco Battaia, 1662) του Ί}πο τών Βενε

τών στα-8ερώς κατεχομένου όχυρού φρουρίου τfjς Σούδας, του έπι τfjς όμω~ 

νύμου νησίδας, Οπερ και έπεσκεύασε μερικώς, κατ' άνέκδοτον άναφοράν του 

&πο 29 Αυγούστου 1663'. Ό Έμμανουi}λ Χορτάτσης φαίνεται δτι 
είχεν άναλάβει στρατιωτικήν τινα ύπηρεσίαν έν τψ φρουρίφ τούτφ, παρατα

-θείσαν έπl πολλd fτη, ώς προκύπτει καl έκ των Επομένων έγγράφων. 

Άριο&. 2ε-

Το /.'γγραφον &πελύitη βεβαίως Ί}πο του Fra"cesco Jl1orosi"i ( 1616-
1694 ), τοϋ μεγάλου Βενετοϋ πολεμικοϋ ήyέτου τών κατα τώv Τούρκων &γώ
νων έν Κρήτη και Πελοποννήσφ, Οστις &πΟ τοίί 1657 ύπfjρξεν ό άρχιστρά
τηγος καl ό Ί}περασπιστi}ς του Μεγάλου Κάστρου ( Χάνδακος) τijς Κρήτης. 

Είναι γνωστΟν Οτι μετα την συν-&ηκολόγησιν καl παράδοσιν τοίί Χάνδακας 

1 G i r ο 1. Β r u s ο η i, εν&' άνωτ., parte Ι, σ. 92 : « Mori alla presenza 
di quel Vescovo Gozzadίni, e tra le bι-accia del Segretario Girolamo Giaνa

rina e di Girolamo Michiele suo Cancelliere ... :ι., Σημειωτέον ότι ό αύtός Giava
rina, αποσταλείς τφ 1667 ύπό της Βενετίας είς τΟ πρό του Χάνδακος στρατόπεδον 

τοϋ Μεγάλου Βεζύρου ΆχμSτ Κιοπρουλij χάριν διαπραγματεύσεων, έκρατή&η ύπό τού

του και έφονεύ'θ-η μυστηριωδώς μετα τού συνοδοϋ του Padavino· βλ. J ο s e p h 
Υ ο η Η a m m e r, Geschichte des Osmanischen Reiches, 2.te -νerbesserte 

Ausg-abe, τόμ. 3, Pesth, 1835, σ. 617-618 καί 622-623 (πρβλ. καt Ν. Σ τ α υ

ρινί δ η ν είς « Κρηtικd Χρονικά:., τόμ. 2 ( 1948 ), σ. 157, σημ. 13 ). 
2 Περί τοϋ Οτι ό Gia varina ή το η δη τόt'ε γραμματεiις τοϋ Κορνάρου, μαρτυ

ρεί ή έν τφ προμνημονευ&έντι i]δη ύπ' άριfr. κατατ. 8196 Μαρκιανψ χειρογράφφ 

&νέκδοτος ύπ' άρι&. 23 έπιστολή τοϋ NicolO Zeno ή άπευ&υνομένη, κατά τΟν 

Σπυρ. Μ. Θεοτόκη ν,"' 'Ελληνικά», τόμ. 3 (1930), σ. 371,e«πρός 1Ον Γραμ

ματέα τοϋ άνωτέρω Κορνάρου, Γενναρίνην, δστις lζήτησεν l'ππον στρατιωτικόν διit νά 

μεταβαίνπ άπό Μιραμπέλλου εlς e lεράπετραv. 'Εκ Μιραμπέλλου, ·29 Άπριλίσv 1645:-, 
Γεvναρίνης εΙναι βεβαίως ό Giavarina. 

Β G i u s e p p e G e r ο Ι a, l\:fonumenti Veneti nell' isola di Creta, τόμ. Ι, 
Venezia, 1905, σ. 533 ( καt σημ. 5-6). 
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ε!ς τοiJς Τούρκους, τον Σεπτέμβριον τοίi 1669, ό Μοροζfνης παρέμεινεν έπι 

μικρ6ν, μετd μοίρας τοϋ στόλου του, έν Σούδg, έν &ναμονfi τfίς έπικυρώ· 

σεως τfjς συν-θήκης καl πρΟς λijψι ν μέτρων Ενισχύσεως των τριών φρουρίων 

( Σούδας, Γραμβούσης και Σ πι να),όγγας) aτινα δια τijς συνi!ήκης ταύτης 

παρέμεναν ε!ς την έξουσίαν τi'jς Βενετ(ας 1 • Έν Σούδg λοιπον διατρ(βων 
ε!σέτι ό Μοροζfνης έχορήγησε τfi 19 Όκτωβρfου 1669 το /!γγραφον προς 

τόν ~Ε μ μ α ν ο υ η λ Χ ο ρ τ ά τ σ η ν, ε-δρισκόμενον πι{}ανώς έκεί τοUλάχιστον 

&πο τοϋ 1667 (βλ. το προηγούμενον /!γγραφον ), και ε!ς τον Άνδρέαv 

Miglioti. 
ΤΟν τελευταίον τοϋτον, συγγενfί ( congiunto ), ώς &ναφέρεται, του Χοψ 

τάτση, άρα καl αUτΟν Ρε\1ύμνιον, νομίζω Ο τι πρέπει να ταυτίσω μεν πρΟς τΟν 

έκ κώμης :Μαργαρίτες Ρε-θύμνης :ο Ανδρέαν Μηλιώτην, περl τοϋ όποίου πολ· 

λδ.ς εlδήσεις συνεκέντρωσεν Εσχάτως, &ντλών i.δίg έκ τών τουρκικών άρχείων 

(Ηρακλείου, ό Ν. Σταυρινίδης 2• ~ο Άνδρέας Μηλιώτης ούτος φαίνεται 

&ξιόλογον, άλλ' αίνιγματικΟν πρόσωπον: ΦuγcΟν Εκ της τουρκοκρατη{}είσης 

Ρε-θύμνης είς τΟν ένετοκρατούμενον Χάνδακα καl Επανελ8c0ν έκ νέου τ{i) 

1653 « μ8 σημαίας ύποταγf]ς », έκέρδισε την είίνοιαν τών Τούρκων καl &πέ~ 
κτησε σημαντικην περιουσ(αν· τψ 1669 ό μέγας βεζύρης Κιοπρουλi'jς, κατa 

τi)ν μαρτυρίαν τοϋ Μπουνιαλi], τΟν Εχει πλησίον του έν τιμfi, ώς Εμπιστον 

καl έπιδέξιον βοη-8όν, πι-8ανώς διερμηνέα, καl Εκ παραλλήλου πρΟς τΟν 

μέγαν διερμηνέα τi'jς Πύλης Παναγιώτην Νικούσιον. Μετα την παράδοσιν 

τοίi Χάνδακας, &φαν(ζονται σχεδον τα 'ίχνη του έν Κρήτη, μόλις δΕ τψ 1685 
ζητείται ύπΟ τών κατοίκων τfiς νήσου Οπως τοπο-8ετη-8ii Εκ νέου είς τ1Ίν -θέ

σιν τοϋ διερμηνέως τοϋ Πασσά έν Χάνδακι, είς Ύιν εtχεν, ώς λέγεται Εν τfi 

αίτήσει, κατα τΟ παρελ30ν διακρι11fi έπl εύ{)ύτητι καl χρηστότητι. Κατα τfιν 

παράδοσιν δμως, Ετελεύτησεν ώς Ε-θνομάρτυς, άπαγχονισ-8εlς Εν τiί γενε-8λίφ 

του κώμη ύπΟ τών γιανιτσάρων ώς Ενεργών πρΟς έπαναφορι:Χν τών Βενετών 

καl διαρπαγείσης τfjς μεγάλης περιουσίας του 3• Την Επαμφοτερίζουσαν ταύ· 

την πολιτείαν τοϋ &νδρΟς δεικνύει καl τΟ σχολιαζόμενσν Εγγραφον, Οπερ 

Επέτυχε να λάβu παρα τοϋ Βενετοϋ άρχιστρατήγου, Ενψ μόλις πρΟ διμήνου 

ύπηρέτει τΟν Τοϋρκον &ρχιστράτηγον! Δ8ν άποκλείεται βεβαίως να είχε 

1 Βλ. προχείρως Β α σ ι λείο υ Ψ ι λ ά κ η, ·rστορία της Κρήτης, τόμ. Β', έν 

Χανίοις, 1909, σ. 348. Ή λεπωμέρεια αϊίτη άναφέρεται καί είς τό προσφάτως έκδοω 
{}6ν καί μεταφρασ{}Εν ύπό της Σ. Λ ο γ ι ά δ ο υ- Πλάτων ο ς, • Ανέκδοτο γαλλικό 

χειρόγραφο γύρω στά τελευταία χρόνια της πολιορκίας τοϋ Χάντακα, ιι: Κρητικά Χροω 

νικά :ι., τόμ. 6 ( 1952 ), σ. 201. 
2 Ν ι κ. Σ τ α υ ρινί δ ο υ, Άνδρέας Μηλιόηης, πρώτος «Γραμματικός τής 

Πόρτας» έν Κρήηι, «Κρητικά Χρονικά »1 τόμ. 2 ( 1948 ), σ. 546-568. 
3 At πληροφορ(αι κατά τ1)ν άξιόλογον μελέτην τοϋ Ν ι κ. Σ τ α υ ρινί δ ο υ, 

έν{}' ιiνωτ., Οπου καΙ. μνεία των πηγών. 

rl 
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? ' ' ' ~ δ λ ' ' ' Β ' 'Ο δ ' προσφερει και τοτε κρυφιας εκ ου ευσεις εις τους ενετους. πωσ ηποτε, 

φαίνεται δτι τοϋ Εγγράφου τούτου εlχεν &νάγκην δ Μηλιώτης πρΟς διευκό
λυνσίν του είς τα Uπ~ αύτοίi Ε:πιχειρη{}έντα, μετά την άποκατάστασιν τfiς 
είρήνης, ταξίδια. uοτι Οντως fπrαγματοποίησεν Επανειλημμένα ταξίδια μεταξV 
Βενετίας καl 'Ιεροσολύμων πρΟ τοϋ 1674, προκύπτει Εκ t.ών κάτωfiι περl 
αύτοϋ γραφομένων Εν έπισtολfi άπΟ 7 μεταγει τνιώνος ( = Ίουλίου) τοϋ 
Ετ:ους τούτου άποσταλείση ύπΟ τοϋ πρώην πατριάρχου clεροσολύμων Νεκτα

ρ(ου τοϋ Κρητος προς τον έν Βενετfg μητροπολfτην Φιλαδελφεfας Μελέτιον 
Χορτάτσην : « ... άπαξ γdρ καl δίς, διd τοϋ εύγενεστάτου καl συνετωτάτου 

άνδρός κυρίου ~Α ν δ ρ έ ο υ τ ο ϋ JJ:f υ λ α ιό τ ο υ, έπιδημοϋντος ηj άγίq, Γfl, 
έπιστείλα'Ιοτες, καί νϋν αfl{}ις, καιροϋ δραξάμενοι, ού δίκαιον ήγησάμεfJα μή 
προσειπείν σου τήν ίερdν κεφαλήν ... >> 1. ~Ακριβώς δ8 λόγφ τfiς άπουσίας 

του Εκ Κρήτης, είς τα τουρκικα Εγγραφα τοϋ έν Χάνδακι "Ιεροδικείου, τών 
Ετών 16ί 1- 16ϊ3, τα Εκδοθέντα ύπΟ Ν. Σταυρινίδου 2, φέρεται Ενεργών ούχl 

? ~ \ ' δ ' ' ξ ' ' φ ' δ' ~' c αUτοπροσωπως, αλλα δια ιαφορων ΠΛ.ηρε οuσιων του • αινεται ε οτι ο 

Μηλιώτης Εκρί-θη κατάλληλος ύπΟ τοίi Νεκταρίου να κομίσn τας Επιστολας 
πρΟς τΟν Μελέτιον Χορτάτσην καl δια τi)v πρΟς τοϋτον συγγένειαν την μαρ

τυρουμένην δι& τοϋ παρόντος έγγράφου. 
(Ως πρΟς δ8 τΟν προσυπογραφόμενον ώς Cancelliere τοϋ άρχιστρατή~ 

γου Στέφανον Σκορδiλην, τσίiτον δυνάμε&α μετα βεβαιότητος να ταυτfσω· 

μεν πρΟς τΟν νεαρΟν καl ε1Jφυά Κρfίτα γραμματέα τοϋ Μοροζίνη τΟν συνο
δεύσαντα τον Σκώτον συνταγματάρχην Thoιnas Annand ( !ταλ. Anandi) 
κα{}~ δλην τfιν διάρκειαν των δυσχερών, ά/J.." είς α~ίσιον πέρας άχ-8εισών μετα 

1 , ι: , τ δ ξ' e ~ ' 
τών Τούρκων διαπραγματευσεων, τας οποιας ουτος ιε ηγαγεν ως εκπροσω-

πος τοϋ Μοροζίνη, περl τfiς παραδόσεως τοϋ Χάνδακος καl της συνάψεως 
τi'jς συνi!ήκης ε!ρήνης ( 1669 ). Πράγματι, ό Brusoni, έξιστορών τa κατι\ 
τας διαπραγματεύσεις ταύτας 4 , &ναφέρει κατ' Επανάληψιν τα Ονόματα τοϋ 
διε'iΞαγαγόντος αύτας έμπfστου τοίi Μοροζf νη και έμπεfρου « Coloι~ello Tomaso 
Aι;andi, Iιιglese" και τοϋ Stefιιno Scordili, τον όποίον χαρακτηρ(ζει έν 
&ρχfi ώς '' gioυene spiritoso, e uιω de 'suoi [ τοίi Μοροζ(νη δηλ.] Ministri 

ι Νεκταρίου πατριάρχου Ίεροσολtίμων αύτόγραπτοι 5 έπιστολαi έκδίδοντος Μ α ω 
ν 0 υ ή λ 'Ι. Γεδεών, έν Κωνσταντινουπόλει, 1913, σ. 17 ( άρι-&. Γ')· ό Γεδεών 
σημειοϊ (σ. 28) την μαρτυρία ν τοϋ Μπουνιαλη Οτι ό Μηλιώτης τψ 1669 έμενε παρό 
τφ Βεζtίρu, ύπο-&έτει δμως αΊJτόν Οντα « έκ τών έν Βενετίq.. κατοικοtίντων:ιο. "Η έπι
στολη τού Νεκταρίου διέλα{}ε τόν Σταυρινίδην. 

2 Νικ. Σταυρινί.δου, 8ν{}' ά•νωτ., σ. 562ω566 {έγγρ. άρι{}. 6ω9 ). 
s Καt οlιχl « λόγι:ρ τ&ν σπουδαίων του άσχολιών », ώς {}εωρεi πι{}ανόν ό Σ τ α uω 

ρινί δ η ς, έν&' άνωτ., σ. 554. 
4 G i r ο 1. Β r u s ο η i, έν&' &νωτ., parte Π, σ. 319 ω 325 (πρβλ. καί σ. 

338.339 ). 
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di Cancellar·ia >> 
1

• Άλλα και ό Valiero είς τΟ άντίστοιχον τμfjμα του ιστο· 
ρικοϋ του Εργου άναφέρει ώ; άποσταλέντας είς τοiι; Τούρκους καΙ. διαπρα· 
γματευiJέντας τοιJς δρους τijς συνiJηκολογήσεως τοι!ς "Colonello Τοιηαsο 
Anaι1di e per la lingua Ste{ano Scordίlli » 2• Λεπτομερεστάτη και σαφfις 
Εκ-θεσις των διαπραγματεύσεων τούτων είς άγγλικfιν γλώσσαν έδημοσιεύΒη 
προσφάτως ύπΟ Χ. Χιοvίδου 9, Οφειλομένη, καΒ~ ήμdς, είς η)ν γραφίδα 

αUτοϋ τούτου τοϋ διεξαγαyόντος αυτdς •Ά γγλου συνταγματάρχου Annand 4, 
έν τfί όποίg ό συγγραφεύς, μολονότι δεν κατονομάζει τΟν Σκορδίλην, γράφει 
Ο τι ό είς ταUς Τούρκους άποσταλεiς • Α νάντης « συνωδεύετο μόνον ύπό έvός 
νέου ώς γραμματέως διd νd καταγράφυ ό,τιδήποτε συνεζητείτο έπ~ εύκαι~ 

ρtq. με πρόγραμμα νd μη άρ{}ρώσn λέξιν» 5 ' Εν τέλει δΕ γράφει πάλιν δη ό 
~Ανάντης « καl δ μνημονευ{}εlς νέος, δ όποίος τΟν συνώδευεν ώς γραμμα~ 
τεύς τijς lξοχότητός του f τοϋ Μοροζίνη δηλ.] καl δ δποίος παρευρέf}η εlς 
Ο λα ς τdς συναντήσεις καl έχρησιμοποιή{}η ώς σύνδεσμος μεταξύ τofi ~Ανά ν· 

του καl τijς έξοχότητός του τofi 'Αρχιστρατήγου» 6, παρουσιάσ&ησαν εν 
πομπiί, άμα τiί εlιτυχεί απολήξει των διαπραγματεύσεων, ενώπιον τοϋ Μεγά· 

1 Α\ιτόfrι, σ. 320. '"Ότι ό Anandi 1jτο ΣκΟΟτος, μαρτυρεί τό &νώνυμον γαλ
λικόν χρονικΟν τijς έποχijς τΟ έκδο-&έν καl μεταφρασ{}έν ύπΟ Σ. Λ ο γ ι ά δ ο υ- Π λ ά
τ ω ν ο ς, Εν{}~ &νωτ., c Κρητικα Χρονικά~>, τόμ. 6 ( 1952 ), σ. 92- 130 καί 163-
203, βλ. σ. 130: « Un collonel Escossois appelle Ana'Yfdie en ltalien ou Annam 
( γράφε : Annand J selon les Escossois, eut la chaι•ge de cet enυoye ... » κλπ. 

2 Andrea Valiero, Εν-&' άνωτ., σ. 740 κ.έξ. 
3 Η a r r y Η i ο n i d e s, • ΑγγλικΟν ύπόμνημα περί τijς πολιορκίας καί πτώ

σεως τοίί Χάνδακος, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 3 ( 1949 ), σ. 403-505 ΤΟ ένδια
φέρον ήμάς τμijμα έκδίδεται &πΟ τijς σελ. 421 κ.έξ., συνοδευόμενον καί ύπΟ έλληνι
κijς μεταφράσεως γενομένης lrπO τijς συντάξεως τοίί περιοδικού τούτου. 

4 Τούτο ούδόλως παρετηρήfl-η ύπό τοϋ άνυπόπτου έκδότου τού σημαντικού τού
του κειμένου. Τfιν άπόδειξιν δμως παρέχει αUτό τοϋτο τΟ κείμενον τfις έκfrέσεως, 
ήτις, ένφ Εχει συνταχi}ή εtς τρίτον πρόσωπον ( « ό συνταγματάρχης "Ανάντης εlπεv ... 
άπήντησεν » κ.τ.Ο. ), ένιαχοi'; μετατρέπεται εLς πρcΟτον· βλ. σ. 493 « ό Πασiiς tβάδι
ζεν είς άπόστασιν 15 βημάτων πρό ή μ ώ ν~ ( before u s ), σ. 494 ~ 4 ή 5 βήματα Οπι
σΟεν ι}μών ι'jρχοντο ••. »(behind us), «iφfJάσαμεν τότε .•• » (Thenwe came), 
σ. 497 « lj λ{) ο μ ε 1• τώρα tνώπιόν των» ( w e are now came, ό λόγος πάντοτε περί 
των δύο μόνων άπεσταλμένων 'Ανάyτη καί Σκορδίλη ). • Αλλά καί τΟ γεγονΟς Οτι 
έ"κ{}εσις παρέχει τοιαύτας λεπτομερείας, αί. όπο"ϊαι ύπ' ο\ιδενΟς τρίτου {}ά fιτο δυνα
τόν να Sγινώσκοντο (πρβλ. τi)ν έν σ. 494-495 έναργη περιγραφijν τοϋ διακόσμου 
των αL{}ουσων ύποδοχfjς τοϋ Μεγάλου Βεζύρη κλπ. ) , εν συνδυασμφ πρΟς τό ότι 

αύτη έγράφη (πράγμα άσύνη&ες ) άγγλιστί, άρα ύπό 'Άγγλου, οίος ό περί ο-δ 
κυρίως διαλαμβάνει Annand, καί διεσώ"fiη έν Άγγλί.q. frά Επρεπε να εtχε κινήσει 
τfιν προσοχfιν τοϋ έκδότου. 

5 ''Εν{}' άνωτ., σ. 450. Ή πρόfl-εσις μειώσεως τijς συμβολfjς τοϋ Σκορδίλη ύπΟ 
τοϋ συνεργάτου του είναι έμφανής. 

6 Αύτό-&ι, σ. 493. 

" 
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λου Βεζύρη καt άντήλλαξαν μετ~ αϋτοϋ τα επισημα εγγραφα της συv.aήκης, 
ελαβον δε παρ~ αύτοϋ ώ; δώρον δύο περσικdς χρυσοκεντήτους στολάς 1 • ~Εκ 

τοϋ ήμετέρου Εγγράφου προκύπτει νϋν δη δ Στέφανος Σκορδtλης μετcΧ την 

παράδοσιν τοίi Χάνδακας fJκολούβησε τον Μοροζfνην επι της ναυαρχfδος του 
καl δΕν επαυσε παρέχων είς αύτΟν τδς τοσοϋτον τελεσφόρους άποδειχ{}είσας 
ύπηρεσίας του. 

'AeιD-. 2στ, 

Ό Lu"ardo Venier ( ο~τω διωρ/Jώσαμεν το εν τψ καταλόγφ Lucando 
Teunier) ύπfjρξεν εκτακτος Προνοητης τοϋ φρουρίου της Σούδας μετd τΟν 
Jacopo Barbarigo (βλ. 'iγγρ. dριiJ. 2δ) κα\ επεσκεύασε τα τεfχη, &ς προ· 
κύΠτει εκ τiiς απΟ 10 Μαρτίου 1667 άνεκδότου άναφορας αύτοϋ 2• 

ΆeιD-. 2ζ. 

Και ό Girolarno Pesaro, 'iκτακτος Προνοητfις τοίi φρουρfου τijς Σού· 
δας, είναι Επίσης γνωστΟς κατα τcΧ ετη 1670 • 1672 8 καl σώζονται ανέΚδοτοι 
άvαφοραί του &πΟ 19 'Ιανουαρίου και 9 ~Οκτωβρίου 1671 4• 

ΆeιD-. 3α, 

Πρόκειται περl &ντιγράcrου εϊϊιημμένου Εκ τών Κρατικών ~Αρχείων τfjς 
Βενετίας καl δυναμένου 'ίσως, τfi βοη{}είg τfjς σημειουμένης Ενδείξεως, 
ν' άνευρεθiί καl σήμερον. eH χρονολογία του ( 1492) Εμπίπτει Οντως είς 
τα χρονικα δρια τfjς άσκήσεως τfjς Εξουσίας ύπΟ τοϋ Χορηγήσαντος αύτΟ 
Δόγη της Βενετfας Agostino Barbarigo ( 1486 · 1501 )' ό &ριiJμος τijς 
'Ίνδικτιώνος (ΧΙ και oUxl Χ) δεικνύει Οτι τΟ 8γγραφον Εφερε χρονολογίαν 
&πο Σεπτεμβρfου μέχρι Δεκεμβρfου τοίi 1492. 

Δεν γνωρίζομεν ctv τΟν ύπερ ο-δ τΟ 8γγραφον Κ ω ν .σ τ α ν τ ί ν ο ν 
Χ ο ρ τ ά τ σ η ν δέον νd ταυτίσω μεν πρΟς τΟν είς εγγραφον (τΟ αVτΟ _dρά γε;) 
τοϋ αiJτοϋ Δόγη πρΟς τΟν Δούκαν τfjς Κρήτης άπΟ 9 Νοεμβρίου τοϋ αύτοϋ 
ετους 1492 μνημοvευόμενον εύγενfj Κρfjτα Κωνσταντίνον Χορτάτσην· τοϋ 
έγγράφου τούτου παρατf/Jεται ή έξijς περfληψις ύπο Ν. Iorga 5 : 

1 Αύτό-&ι, σ. 494- 498. 
2 G. G e r ο 1 a, έν&' άνωτ., σ. 533 ( καί σημ. 7 ). 
3 Περί τοϋ διορισμού του τφ 1670, ήτοι Έ\ι&iις μετά την συν-&ηκολόγησιν, βλ. 

S. Romanin, Storia documentata di Venezia, τόμ. VII, Venezia 1858, σ. 
473. Πρβλ. καί G. G e r ο 1 a, g,,{}. άνωτ., σ. 536, σημ. 1. 

4 G. G e r ο 1 a, Εν-&' άνωτ., σ. 533 ( καl σημ. 8 ). 
5 Ν. I ο r g a, Notes et extraits pour servir a l'histoire des Croisades, cin~ 

quieme serie ( !476- ιsοο ), -Bucarest, 1915, σ. 205, άριfr. ccx. το 8γγραφον άπό
κειται, ώς σημειο"ϊ ό Iorga, είς τά Κρατικά 'Αρχε"ϊα τfjς Βενετίας, Duca di Candia, 
Ducali e lettere ricevute, Q. 37. 
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<< Intervention pour Constantin Chorta~i, noble cretois, qui, « suis 
etiαn~ fαcultαtibus et propriis fortιιnis expositis in urbis calαmitosae 
niψopontinae α Turcis capte subBidium et αuxiliunι, fuit cum. suα 
birerni arnωtα et bene i11 ordine, quα biren~i α Turcoruι11 classe capta 
et nautis ipsius crudeliter occisis, domi11iιιnι 1ωstruι11 scripsit et coιn
ιneιιdavit predίctunι Constantίnunι regίn~ini 1ιostro Creten », pour un 

subside, des le 6 fevrier r48o >>. • 
ΤΟ περιεχόμενον τοϋ έγγράφου τούτου περl τοίί Κωνσταντίνου Χορτά· 

τση, άπολέσαντος κατα την -δπΟ τών Τούρκων &λωσιν τiiς Χαλκίδος ( Ύ}τοι 
τψ 1470 ), την περιουσίαν του, ώς καl ίδιόκτητον καλώς έξηρτυμένον πλο~ον, 
Οπερ iιχμαλωτίσθη ύπΟ τοϋ τουρκικοϋ στόλου, δΕν φαίνεται άνταποκρινομε· 
νον πρΟς τΟ τοϋ ήμετέρου έγγράφου περl τοϋ Κωνσταντίνου Χορτάτση, 
« άvδραγαt!ήσαvτος πολλαχοϋ τfjς Κρήτης>> ( &λλCι. κατ&. τ(νων; ). Πι{)ανώτε· 
ρο ν λοιπΟν είν~ι δ τι πρόκειται, παρα τfιν σύμπτωσιν τών χρονολογιών και 

, , e , ι ~Α ~ e ' !I" 
τών Ονοματεπωνύμων, περι δυο ομωνυμων προσωπων. φ ετερου ειναι 

αξιον παρατηρήσεως δτι και ε'ίς τΟ έν τφ ύπ~ &ριft. 2α έγγράφφ μν~~~ονευό
μενον δουκικΟν ~γγραφον όπΕρ Κωνσταντίνου Χορτάτση ( τοϋ ποτε Αντω
νίου) &ναφέρεται ούτος ώς << παρευρεU·είς έv τfj δ.λώσει τijς Χαλκίδος», 
τοίίft~ Οπερ μαρτυρεί, ώ; έλέχ-θη, Οτι ή χρονολογία 1446, τΥιν Οποίαν τοϋτο 
φέρει, δέον να μετατε{}ii μετα τΟ 1470. ΔΕν άποκλείεται λοιπΟν τΟ δουκικΟν 

Ι
,,., ,.,,., 

τοίίτο Εγγραφον καl τΟ άνωτέρω παρα orga να αναφερωνται εις το αυτο 

πρόσωπον, ε~ίτε τΟ πρόσωπον τοϋτο ταυτίζεται ε'ίτε Οχι πρΟς τΟν Κωνσταν· 
τίνον Χορτάτσην τοϋ παρόντος έγγράφου. 

ΆριiJ.. 3Ρ. 

eo λατινικΟς τύπος Maurus τοϋ Ονόματος του Δόγη τrj; Βενετίας 
Cristo{oro Moro ( 1462 · 1471) δεικνύει δτι πρόκειται καl ενταίίllα περl 
έγγράφου διασω-θέντος Εν τc'ρ λατινικc'ρ αlιτοϋ πρωτοτύπφ καl οί,χι Εν ίτα: 
λικfί μεταφράσει. Θα fίτο δύσκολον και πάλιν ν~ άποφαν8ώμεν, αν δ Εν τφ 
Εγγράφφ τούτφ τfις 31 Αlιγούστου 1466 ~Α ν τ ώ ν ι ο ς Χ ο ρ τ ά τ σ η ς 
ταυτίζεται πρΟς τΟν όμcόvυμόν του τΟν φερόμενον έν βενετικc'ρ έγγράφφ 
( Senato Mar, Reg. 8, φ. 66r) τοίί αi!τοίί μΕν ~τους 1466, άλλCι. διαφόρου 
fιμερομην(ας ( 24 Μαρτ(ου ), περl ο~ παρέχεται ύπο Η. Noiret 1 fι &κό~.ου· 
{)ος περιληψις : « On accorde a Antoine Cortaci, qui a rendu des servι.c~s 
gratuits au gouvernement venitien : « habere, utι et gaudere et partιcι
pare de officiis et beneficiis civitatis Cι·ete et insule, quemadnιodum 
111ultis aliis concessunι est ιι · 

ι Η i ρ p 0 1 y t e Ν 0 i r e t, Documents in6dits pour servir a l'histoire de 
la domination venitienne en Crete de Ι380 a 1485 tires des archives de Ve
nise, Paris, 1892, σ, 501. 
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~Οπωσδ1lποτε, ό Άντώνιος Χορτάτσης του ήμετέρου έγγράφου δf:ν 

δύναται να είναι ό πατi)ρ τοϋ Νικολάου Χορτάτση ( τοϋ ποτ8 Άντωνίου ), 
ύπ8ρ ού τΟ ύπ~ άριί}. 2α Εγγραφον τοϋ 1568. Θα ήδύνατο Ομως να είναι ό 

πατfιρ τών έν τc'ρ τελευταίφ τούτφ έγγράφφ μνημονευομένων ώ; dπαvτών· 

των ε'ίς παλαιότερα Εγγραφα &δελφών Μικιολέτου καl Κωνσταντίνου ( υίών 
τοίί ποτ6 Άντων(ου ), 1/ν α! χρονολογίαι τούτων ( 1440 καl 1446) μετετ(· 

{)εvτο, ώς ε'ίδομεν Οτι έπιβάλλεται έξ έσωτερικών κριτηρίων. 

ΌΑριiJ.. 3r. 

Ό ύφ~ ού έγένοντο τα παρόντα &vτίγραφα, ώς και τα του επομένου 

&ρι{)μοίί 3δ, συμβολαιογράφος εν Βενετ(ι;t Φραγκίσκος Βελiivος ( Velano, 
ούχι δΕ: Vetavo, ώς έκ παραναγνώσεως Εν τc'ρ καταλόγφ) είναι γνωστΟς συ μ· 
βολαιογράφος φερόμενος και είς fJ.λλα Εγγραφα τfjς έποχi]ς ταύτης 1' γνωρίζο· 

με,, δΕ: και Ciλλα μέλη τfjς οίκογενείας του άσκοϋντα τΟ αUτΟ Επάγγέλμα Εν 

Βενετ(ι;t '· Κατa τον Κ. Δ. Μέρτζιον, «ο! Βελiiνοι ήσαν έλληνορ{)όδοξοι εκ 

Κρήτης, γνώσται συνεπώς και της έλληνικflς και δι • αlιτΟ προετιμώντο δια 
τας συμβολαιογραφικας πράξεις άπΟ ταUς Ομογενείς » 8• Δια τούτο λοιπΟν 

προετιμή-θη και ύπΟ τοϋ ~Ε μ μ α ν ο υ .η λ Χ ο ρ τ ά τ σ η, έλδόντος, φαίνε

ται, τc'ρ 1677 είς Βενετίαν. 
ΤΟ πρώτον τών άντιγράφων άφορίϊ είς γνωστΌν Εγγραφον, τΟ ύπ~ dρι-θ". 

2ε. ΤΟ δΕ: μόνον νέον ένταϋftα μνημονευόμενον Εγγραφον άπΟ 10 Μαtου 

1 Ώς π. χ. είς τdς ύπό Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ έν c Ήπειρωτικοίς ΧρΟ'νικοίς », 
τόμ. 13 ( 1938) δημοσιευ-&είσας δια&ήκας τoii Νικολάου Σάρροιι ( Νοέμβρ. 1697, βλ. 
σ. 106) καί τijς Χά'Lδως Γλυκij ( 1706/1707, βλ. σ.107 ·109 ). 'Υπό τοϋ αότοϋ Κ. Δ. 
Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικf}ς Ίστορίας, Θεσσαλονίκη, 1947, σ. 261, ση μ, 3 
καί. σ. 469 άναφέρονται ετερα 8γγραφα τoii Francesco Velano, τών έτων 1699 καl 
1707, &ποκείμενα εtς τοiις ύπ' ιiρι-6-. 13603 καl 13605 φακέλους των ανεκδότων νοτα
ριακων &.ρχείων της Βενετίας. 

2 "Ητοι προγενεστέρως μέν τοϋ Φραγκίσκοιι τΟν Νικόλαον Βελiiνον, τοϋ όποίου 

συμβολαιογραφικiιν πράξιν &πΟ 20 Μαίου 1662 άναφέρει ό Ε. L e g r a n d, Biblio
graphie He1lenique ... au XV!le siec!e, τόμ. 3, Paris, 1895, σ. 314, μεταi·ενε

στέρως δέ τΟν Αlμlλιον ΒεJ.iiνον, τοϋ όποίου γ\•ωρίζομεν έγγραφα των έτων 1725 
(Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό ΜικρΟ:; •Ελληνομνήμων, έν Ά-6-ήναις, 

1939, σ. 146-147), 1732 (αύτό-&ι, σ. 147) καί 1749 (Τοϋ αύτοϋ, «Ήπειρω· 
τικά Χρονικά » 1 τόμ. 13, σ. 95 καl 101 ). 

8 «'Ηπειρωτικά Χρονικά», έν-&' άνωτ., σ. 109, σημ. 8. την περί ."κρητικfις 
τ&ν Βελάνων καταγωγης πληροφορία ν τοϋ Μέρτζιου δεν 1)δυνήft-ημεν να έπιβεβαιώ~ 

σωμεν ό:λλοi}εν. "Η έκ τoii ύπό Σπυρίδωνος Μ. Θεοτόκη, Είσαγωγη είς τι)ν 
lρευναν των μνημείων της ίστορίας τοϋ Έλληνισμοϋ καί ίδίq. της Κρήτης έν τψ Κρα· 

τικφ 'Αρχείφ τoii Βενετικού Κράτους, έν Κερκύρrι., α.ε. ( 1926 }, σ. 78-85 παρα

τιi}εμένου καταλόγου των συμβολαιογράφων τijς Κρήτης άπουσία αύτων ούδέν πάν

τως σημαίνει, άφοϋ ούχ~ έν Κρήττι, άλλ' έν Βενετίq. rjσαν έγκατεστημένοι. 
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1674i δι~ δ Εχορηγή{}η τΟ δεύτερον &ντίγραφον, Εδό-θη είς τΟν ~Εμμαν. 

Χσρτάτσην ύπΟ τοϋ Paolo 1Yani ( oVχl Ν acci ), Προνοητοϋ καl τούτου τοϋ 
φρουρίου τijς Σούδας, τοίi όποίου γνωρίζομεν άνεκδότους άναφορ&ς τών 

ετών 16ϊ2 ( 28 Ίουν(ου, 26 Ίουλίου, 1 καl 15 Δεκεμβρίου), 16ϊ3 ( 8 Μαρ· 
τ(ου) καl 1674 ( 5 Φεβρουαρίου) 1• Φαίνεται δτι ό Έμμανουηλ Χορτάτσης 

Εζήτει καl Ελάμβανε πιστοποιητικ& περl τών ύπηρεσιών του Εν Σούδ~ παρ& 
πάντων τών διαδοχικών Εκτάκτων Προνοητών ( 1}τοι έν προκειμένφ φρου

ράρχων) του φρουρίου τούτου. 

Άα•*· 3δ. 
τα f:γγραφα τών L. Venier και G. Pesaro, τα μόνα έξ δλων τών Εν 

άντιγράφοις άναπαραχ\Jέντων άτινα καfiορίζονται ρητώς Ενταϋ.fiα, είναι προ~ 

φανώς τα ύπ' άρι\J. 2στ και 2ζ 1 ητοι τα δύο τελευταία τοϋ ύπ' &ρ ι{}. 2 

τετραδίου. 

Άα•*· 4a. 
Τίνων έκ τών ύπ' &ριit. 2α ~ 2ζ έγγράφων περιείχοντο ένταϋftα άντί~ 

γραφα, δδν προσδιορίζεται. 

Άα•*· 4Ρ. 
τα περι τijς είς τΟν Μ ε λ έτι ο ν Χ ο ρ τ ά τ σ η ν, άρχιεπίσκοπον Φιλα~ 

δελφείας ( 1657 ·1677) καl &δελφόν, &ς μαν3άνομεν το πρώτον εντευβεν, 
τοϋ 'Εμμανουήλ, δωρεCiς ταύτης έγνωρίζομεν μέχρι τοϋδε και έκ των γρα~ 

φομένων τοϋ 'Ιωάννου Βελούδη, δστις &ναφέρει είς τα περt Μελετίου δτι 

« είς τοϋτον ή σύγκλητος έχορήγησε, παρα τ' άλλα, και ίσόβιον εισόδημα, τΟ 
της έν Κερκύρq. Μονης τοϋ άγίου 'Ιωάννου τών Μωρα"ίτΟΟν » 2• ΤΟ ήμέτερον 
~γγραφον κα{}ορίζει καl την χρονολογίαν τijς δωρεάς ταύτης ( 1676 ), δνομά· 
ζει Ομως την μονfιν « τοϋ "Αγίου Γεωργίου τοϋ 1Ι1ωραtτη >>. (Η Ορ{}η ΟνοΜ 
μασία της μονfjς είναι « ύ Αγιος 'Ιωάννης τοϋ Μωραtτη », κείται δ~ αϋτη 

παρa την κώμην Γαστούρι τijς Κερκύρας 3. Ta είσοδήματα τijς μονijς ταύ· 

1 G. Gerola, Εν-&' ά\•ωτ., σ. 533 (και σημ. 9~12). Κατd τΟν Σπυρ._Π. 

Λ ά μ π ρ ο ν, 'Ελληνικό. ί.στορήματα εν κώδιξι της βιβλιο-&ήκης τοϋ Βρεττανικοϋ 

Μουσείου, «Νέος Έλλη,·ομνήμων :., τόμ. 10 ( 1913 ), σ. 483, είς τΟν κώδικα Eger
ton 1163 περιέχονται "' έπιστολαί ιfjς βενετικijς σvyκί.ήιDV έξ δνόματος τοϋ δόyη πρός 
Ίάκωβον Νάνην καί τόν &δελφόν αύτοϋ Παϋλον Νάνην, Έπίτροπον έν Κρήτrι καi Γενι

κδν Προνιιητi}ν έν Πελοποννήσφ ( 1671-1697 ), lταλιστl ». 

2 "Ελλήνων δρ&οδόξων αποικία έν Βενετί~. ΊστορικΟν ύπόμνημα 'Ι ωά ν ν ο υ 

Βελούδο υ, δκδοσις δευtέρα, Βενετία, 1893, σ. 78. 
Β Βλ. Σ π ύ ρ L δ ω ν ο ς Κ. Π α π α γ ε ω ρ γ ίο υ, •Ιστορία τijς έκκλησίας της 

Κερκύραι; &.πΟ της συστάσεως αύτήι; μέχρι τοU νUν,, έν Κερκύρ~, 1920, σ. 224. 
27. 12. 1956 

• 

• 
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της έχορηγοUντο ύπΟ τf}ς Βενετικης Γερουσίας είς τοUς κατ& καιροiις μητρο

πολίτας Φιλαδελφείας, ώς Εγένετο καl βραδύτερον, τψ 1635, δί& τΟν μητρο· 
πολίτην Μελέτιον Τυπάλδον ( 1685 · 1713) 1• Κατα τον Ήλ. Τσιτσέλην, 1\ 
μονη παρεχωρήθη καl είς τόν άδελq:.Ον τοϋ τελευταίου τούτου "Ιερεμίαν 

Τυπάλδο ν ( t 1728 ), επίσκοπον Με{}ώνης' (aπ ο του 1684 ), σήμερον 
δ~ είναι ίδιωτικfι Εκκλησία τfjς οίκογενείας Χασομέρη 3 • "Η &π Ο 10 ~Α πρι~ 
/.ίου 1677 γενομένη Επικύρωσις της δωρεάς ύπΕρ μόνου τοϋ Έμμανουfιλ 
Χορτάτση φαίνεται Οτι προεκλή&η κατόπιν του κατα τΟ Ετο; τοϋτο .fiανάτου 

τοϋ Μελετίου έν Βενετίg \ δπου εύρίσκετο τότε δ ~Εμμανουηλ (βλ. τ& προη

γούμενα ~γγραφα ύπ' aρι{}. 3Υ καl 3δ ). Ή δδ εν Σούδζ! γενομένη τij 28 
Μαtου 1689 έπικύρωσις -τών άνω έγγράφων { πιδανΟΟς ύπΟ τοϋ έκεί τότε 
εκτάκτου Προνοητου Angelo Michiel) 5 μαρτυρεί δτι ό Έμμανουηλ επανέ· 

καμψε πάλιν μετ& τΟ 16ί7 καl διέμενεν είσέτι, είκοσαετίαν Ολην μετ& ηΊν 

παράδοσιν τοϋ Χάνδακας, είς τΟ βενετικΟν τοϋτο φρούριον τijς Κρήτης. 

Άα•*· 4r. 
Και ένταϋ &α δΕν προσδιορίζεται τίνα τd άντι γραφέντα f:γγραφα, έκ των 

ύπ' &ρι{}. 2α · 2ζ καl 3α · 3δ πάντως. 

'Αριi}. 4δ - 4e • 

Περ\ τijς υπο Φραγκίιτκου 1\Ιοροζίνη δωρεάς τijς μονiίς του Μέρμπακα 

( είς τον Ά {!α ν ά σ ι ο ν Χ ο ρ τ ά τ σ η ν) βλ. κατωτέρω τ aς σημειώσεις είς 

τa iJπ' &ρι{}. 4η καl 5 ~γγραφα. 

Άα•*· 4.-. 
eH εύαρέσκεια απενεμήθη εϊς τΟν ~Εμμανουfιλ Χορτάτσην προΜ 

φανώς δια την πολεμικήν του συμβολfιν είς τΟν νέον &γώνα τών Βενετών 

κατa τών Τούρκων ( 1684 κ.έξ. ) uπο τfιν άρχι στρατηγίαν του Φραγκίσκου 

Μοροζίνη. Ό 'Εμμανουηλ {}<i fjλ{}εν είς Πελοπόννησον ( κατακτηβείσαν 1]δη 

Εξ Ολοκλήρου &πΟ τοϋ 1687, Εξαιρέσει τοϋ φρουρίου τijς Μονεμβασίας, Οπερ 
παρεδόθη τοv Αuyουστον τοiί 1690) 6 με τα τfιν 28 Μαίοu 1689, οτε εύρί· 

1 Ί. Βελούδου, Εν-&' άνωτ., σ. 81 ~82. 
2 'Ηλία ~Α. Τ σ ι τ σ έλη, ΚεφαλληνιακCι. Σύμμικτα, τόμοι; πρώτος, έν 'Α#ή~ 

ναιι;, 1904, σ. 756. 
8 Αύτό-&ι, σημ. 1. 
4 Βλ. Ί. Βελούδο υ, έ'ν#' άνωτ. 
5 Βλ. G. G e r ο Ι a, εν-&' ά'•ωτ., σ. 534 ( καt ση μ. 4- 5). "Ο l\1icbiel διωρί~ 

σ&η εtι; τήν ο&έσιν ταύtην τφ 1688· βλ. Alessandro Locatelli, Racconto 
historico della Veneta Guerra in Levante, Colonia, 1691. τόμ. 11, σ. 158. 

6 Βλ. την καί σήμερον {}εμελιώδη παραμένουσαν έρyασίαν τοϋ L e ο p ο 1 d 

17 
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σκετο εισέτι έν Σούδι;t (βλ. "έγγρ. -δπ" &ρι3. 4β ). Ό χορηγήσας τϋ 16 Όκτω• 
βρίου 1691 τfιν ε1Jαρέσκειαν Tadio Gradenigo είνι:iι ό μετa τον Γενικον 
Προνοητfιν 'Ιάκωβον Corner ( 1688 · 1690) εlς Πελοπόννησον έλ{}οον ώς 

'Έκτακτος Προνοητi}ς τoii Βασιλείου τoii Μορέως ( 1690·1692), τoii όποίου 
η &πο 15 Μαρτίου 1692 εκ,~εσις "έχει δημοσιευΜj 1• Το Ναύπλιον, πρω

τεύουσα τοϋ Βασι/.είου, ~το Εδρα τοίί Γενικοϋ η τοϋ •Εκτάκτου Προνοητο·ϋ 

ώς και τoii Προνοητοii τi'jς Ρωμανίας ( Romania ), μιaς τών τεσσάρων έπαρ
χιών, εlς aς η Πελοπόννησος διuρέltη. 

ΆgιΟ.. 4ζ. 

Ό Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς Χ ο ρ τ ά τ σ η ς 1~cX είχεν Ελθει είς Πελοπόννησόν 

έκ Σούδας μετa τoii πατρός του Έμμανουfιλ ( βλ, σημ. εlς προηγούμ. "έγγρα
φον ), άρα μεταξiι 1689 ·1691. 'Εν Ναυπλίφ ώς Προνοητfις τi'jς Ρωμανίας 
Ι]δρευε τψ 1694 ό Marco Pisa11i ( 1693 · 1696) '. Τούτου /!ρά γε το Ιiνομα 
Εχει παραφ{}αρη έν τψ καταλόγcρ είς Gίrolano Pizzarco, κατd σύγχυσιν 

'ίσως πρΟς τΟ τοϋ έν Σούδg ~Εκτάκτου Προνοητοϋ Giro1amo Pesaro 
(βλ. "έγγρ. 2ζ); 'Άδηλον. Ό Φραγκίσκος είχε πι>Ίανώς &γωνισ8ii παρa το 
πλευρΟν τών Βενετών πρΟς άπόκρουσιν τών άπΟ τοϋ-1691.καl έντεϋftεν είσβο

λΟΟν τοϋ Τούρκου σερασκέρη τfίς cΕ.λλάδος έπικ~υρουμένου ύπΟ τοϋ διαβοήτου 

Λιμπεράκη Γερακάρη'. 

ΆgιΟ.. 4η, 

Ό Giacomo da Mosto -δπi'jρξε Γενικος Προνοητfις τών "Οπλων 

( Provveditor General dell' Armi) έν Πελοποννήσφ. Ή χρονολογία τi'jς 

3ητείας του δΕν &ναφέρεται δυστυχώς έν τii δημοσιευ{}είσu -δπο Σπ. Λάμπρου 
~ _Q, 4 δ , ., ., δ _Q- ~ , ' " ) • 
εκυεσει του , ιοτι αυτη εχει παρα ου η ανεπι γραφος και αχρονο ,ογητος. 

Πιστεύομεν δμως δτι είχε πράγματι άναχ{}fί εϊς τΟ άξίωμα τοϋτΟ πρΟ της 

χρονολογίας τoii έγγράφου ( 12 'Οκτωβρίου 1701 ), διότι τii 8!1 τoii αfJτoii 

R a n k e, Die Venezianer in Morea, fiς έλληνικi] μετάφρασις ( Περt τfjς έν Πελο~ 
ποννήσφ "Ε'\'ετ:οκρα,;ίας ( 1685- 1715} ύπΟ Λ ε οπό λ δ ο υ Ρ α ν κ ίο υ} έδημοσ=εύ'fi-η 
iιπό Π. Καλλιγά έν cΠανδώρ~», τόμ. 12 (1861/2), σ. 553-563,577-585 καt 
τόμ. 13 ( 1862/3 ), σ. 1-9 καl 25 · 34. 

ι :Σ π υ ρ. Π. Λάμπρο υ, 'Ή περί Πελοποννήσου εκ&εσις τοϋ Βενετοϋ Προ

νοητού Γραδsνίγου, έν ΔΙΕΕ, τόμ. 5 ( 1900 ), σ. 228- 251 καt 425- 428. 
2 Βλ. τόν κατάλογον των Provveditori di Romania τΟν δημοσιεu&έντα έ'\1 

Chroniques greco- romanes inedites ou peu connues publiees avec notes et 
tables genealogiques par C h a r 1 e s Η ο p f, Berlin, 1873, σ. 387. 

3 Βλ. Κωνσταντίνου Ν. Σάi}α, Τουρκοκρατοuμένη ··Ελλάς, 'Α{}>ήνησι, 

1869, σ. 394 κ.έξ. 
4 :Σ π υ ρ. Π. Λ ά μ π ρ ο υ, "Εκ&έσεις των Βενsτων Προνοητών της Πελοπον

νήσου έκ τ&ν έν Βενετίq. άρχείων, ΔΙΕΕ, τόμ. 5 { 1900·)r, σ. 561-567. 

"' 
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' ' ., '3' "δ , ')α , Β , ' c 'β )J ' • • μηνος και ετους ε.ιzεν ηι η επανε ιυει εις ενετιαν και υπε α .ε την εκ-θεσιν 
του ό Francesco Grimani 1, δ στις ύπi}ρ'ξεν ό <lμεσος προκάτοχος τοϋ Da 
Mosto, ώ; δεικνύει η άκόλου-θος Επιγραφl) έκδεδομένου 2 κατατοπιστικοϋ 
υπομνήματος τοίί άποχωροϋvτος Grimani πρΟς τΟν άναλαμβάνοντα Da Mo
sto: « Jιιforrιratίoιιe scritta al Eccmo 8iψ Provcdίtor Geιιeral dell' 
Arιni in Rugno da lvlosto dall' Eccmo 8ί,ψ Provr Gcneral Grίrnani 
colla cessioιιe della carica" '· 'Αλλa καl -δπο V. Spretti &ναφέρεται 4 δτι 
ό Giacomo da Mosto "έλαβε το &ξίωμα τοϋτο τψ 1700. Εtχε δΕ οδτος χρη· 
ματίσει πρότερον και dρμοστi)ς ( rettor) τfίς έπαρχίας Ρωμανίας, &πΟ 
1692 ·1694 5

• 

'Ο 'Α 3 α ν ά σ ι ο ς Χ ο ρ τ ά τ σ η ς, &δελφός τοu Έμμανουi}λ ( &φοu ό 
υίΟς τούτου Φραγκίσκος &ναφέρεται ώς άνεψιός του, βλ. &ριft. 5 }, γίνεται 
νϋν τΟ πρώτον γνωστός. ΤΟ Ονομά του έλλείπει έκ τοϋ καταλόγου τώv μέχρι 
τοϋδε γνωστών έπισκόπων Ρεθύμνης κατ& την Τουρκοκρατίαν 6, Ο στις άπΟ 
τfjς τουρκικi'jς κατακτήσεως μέχρι τοu 1719 περιλαμβάνει δύο μόνον μεμαρ· 
τυρημένους ίεράρχας, τον Μακάριον ( 1671- 1680) και τον Φιλό{}εον Πατελ
λάρον (ο ντα πρ<ι)ην Ρεθύμνης τ ψ 1684 ). Ύ πο τοιαύτας συν3ήκας &ποβαίνει 
δύσκολος η χρονολογικi} τοπο3έτησις τοu 'Α{}αναιτίου. "Εν φαίνεται βέβαιον, 

Οτι καl ούτος, ώ; και άλλοι Κρfiτες ίεράρχαι, φεύγων τΟν τουρκικΟν ζυγόν, 
κατέφυyεv εlς βενετικΟv εδαφος, τΊ)ν μόλις κατακτη{Ιείσαν ύπΟ τοϋ Μοροζί~ 

νη Πελοπόνν'ησον· έκεί προσέφερεν ύπηρεσίας, δι' άς παρεχωρήθησαν είς 

αi>τον f>πο τούτου, άρτι γενομένου Δόγη τi'jς Βενετίας ( 3 'Απριλίου 1688 ), 
δι' Εγγράφων του &πο 30 'Ιουνίου κα\ 9 Δεκεμβρίου 1688 (βλ. κα\ "έγγρ. 

άριθ. 4δ ), τα μοναστηριακ& κτήματα, περl Cδν γί'\•εται είδικώτερος λόγος 
κατωτέρω είς τας σημειώσεις τών ύπ' άριft. 5 έγγράφων. 

ΆgιΟ.. 4ff, 

Δεν &ναφέρεται τ(ς ό χορηγήσας το "έγγραφον. Πι3ανώς ό τότε ( 1702) 

ι Αύτόi}ι, σ. 448 · 532. 
2 Αύτόi}ι, σ. 533 · 561. 
3 "Η έν τέλει τοϋ ύ:τομνήματος τούτου φερnμένη ( αύτό&ι, σ. 561) χρονολογία 

1708 Οφείλει άσφαλώς να διορi}ωflfι είς 1700. Πράγματι, ό έν αύτφ άναφερόμενος 
(σ. 557 ) ώς τότε Προνοητfις της Άχαίας Foscari έχρημάτισεν ι1πό 1698 -1700 
( κατι:Χ τόν κατάλογον παρό. C h a r 1 e s Η ο p f, έ'ν{}" άνωτ., σ. 387 ), tνα πsριορι· 
σ-&ωμεν είς Εν μόνον, άλλό. καίριον παράδειγμα. 

4 Vittorio Spretti, Enciclopedia storico-nobiliare itali~na, τόμ. IV, 
Milano, 1931, σ. 736α. 

5 Char1es Hopf, έ'νi}' άνωτ., σ. 386. 
6 Ν. Β. Τ αι μ α δ ά κ η, "Ελεγχος τών έν Κρήτη άρχ,ερατευσάντων έπί Τουρ

κοκρατίας ( 1645 ·1898 ), ΕΕΚΣ, τόμ. 3 ( 1940 ), σ. 140. 
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Γεν. Προνοητi]ς Πελοποννήσου, &φοϋ έγράφη δν ΝαυπΗφ, i'ίρα ό χορηγήσας 
και το προηγούμενον Giacorιιo da Mosto. 

Άιιι-D-. δ. 

Τα vπο τοϋ Φραγκ. Μοροζίνη είς τον Ά iJ α ν ά σ ι ο ν Χ ο ρ τ ά τ σ η ν 
παραχωρψ1έντα. τ<$ 1688 κτήματα (βλ. προηγ. ~γγραφα vπ' &ριiJ. 4δ. 4• 
καl 4η- 4-&) κα{}ορίζονται ένταίΗ}α άκριβέστερον: πρόκειται περl « τοϋ μονα
στηρίου τοϋ ~Αγίcιυ Θεοδοσίου μετd τοϋ μετοχίου τijς Παναγίας έν Μέρ

μπακq ». ~Αμφότερα ταϋτα είναι παλαιά, διαλελυμένα σήμερον μοναστήρια, 

κείμενα έν τiί έπαρχίg Ναυπλίας τοϋ νομοϋ ~Αργολίδος, πρΟς βορριiν τοϋ 

Ναυπλίου. Και ή μiον Παναγlα tν Μέρμπακ<f δεν είναι i'ίλλη τijς γνωστijς 

cΟραίας έν τψ έπl της άργολικfjς πεδιάδος χωρίφ τούτφ βυζαντινf}ς Εκκλη

σίας τfjς Κοιμήσεως τfjς Θεοτόκου, τοϋ 12ου αίώι'ος, περl fiς πολλα 8χουν 
γραφfj μέχρι τοίiδε 1• ΤΟ δε μονύδριον τοϋ tΑγίου Θεοδοσίου, fιρειπωμένον 

σήμερον, ει'Jρίσκεται παρ& τό μίαν όSραν άπέχον τοϋ Μέρμπακα χωρίον 

Παναρίτι 2 και Εχει όμοίως βυζαντινΟν ναΟν τοϋ 12ou αίώvος παρουσιάζοντα 
ίδιάζοντα άρχι τεκτονικΟν τύπον και γενόμενον δι& τοϋτο έσχάτως aντικείμε
νον έπιστημονικfiς Εξετάσεως 3• 

~Η ίστορικfι σημασία τών δύο τούτων μονών ύπολείπεται κατα πολU 

τijς &ρχαιολογικijς. Πρόκειται περι μονυδρίων, περι ών δλίγισται είδ1Ίσεις 
τ ~ ,s, - , Δ ' ' ' JΊΙΓ' ' ~ ' ,. ' ειναι εις , 1 μας γνωσται. ια την εν ·~ερμπακg μονην ασημαντα ειναι τα 

δλίγα έπιγραφικ& χαράγματα τοϋ 17ou και 1Sou αίώνος τιΙ δημοσιευθέντα 

ύπΟ ·κ. Γ. Ζησίου 4• Έκ τών έν τοίς Γενικοίς ~Αρχείοις τοϋ Κράτους άπα
κειμένων νεωτέρων περl αlιτης έγγράφων 5 προκύπτει Ο τι άρχομένου τοϋ 
ιgou αίώνος ήτο Ί]δη διαλελυμένη και τα εϋφορα κτt]ματd της είχον κατα-

1 Βλ. πρό πάντων τfιν μονογραφία ν του Α d ο 1 f S t r u c k, Vier byzanti
nische KiΓcben der Argolis ( Platanω, Cbonika, Merbaka und Areia ), « Athe
nische 1\Iitteilungen '• τόμ. XXXIV ( 1909 ), σ. 189 • 236 (βλ. σ. 201- 2!0: 3. 
Panagia- Kirche zu Merbaka ). ~ο Struck ήρμήνεuσε (σ. 234- 236) καl τό δνομα 
Μέρμπακaς Εκ του λατίνου Επισκόπου Κορίν&ου ( 1277 - 1282) Wilhelm von, llleeι·beke. 
Τfιν λοιπfιν βιβλιογραφίαν βλ. παριi Α n t ο i n e Β ο n, Le Peloponnese byzantin 
jusqu'en 1204, Paris, σ. 145, σημ. 5. 

2 Βλ. • Α ν τ ω ν ίο υ Μ η λ ι αρά κ η, ΓεωγραφLα πολιτικfι νέα και άρχαία τoiJ 
νομοϋ 'Αργολίδος και Κοριν{Ηας, έν Ά;}ήναιι;, 1886, σ. 79. 

8 Ε. S t i k a s, Une rare app1ication de trompes dans une ι§g1ise b:yzan~ 
tine en Argolide ( Grece ), < Atti dell'VIII Congresso Internazionale di Studi 
Bizantini » 1 vo1. ΙΙ, Roma, 1953 ( = «Studi Bizantini e Neoellenici » 1 vol. 8 ), 
σ. 260-264 καl tav. LXXXIX • XCI. 

4 Κ. Γ. Ζ η σ ίο υ, Έπιγραφαt Ναυπλίας, « • Α-&ηνά » 1 τόμ. 3 ( 1891 ), σ. 
499. 501. 

5 Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, φάκ. ύπ' άριο&. 228. 
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στη ίδιοκτησία τών κατοίκων τοϋ χωρίου. Κατ& σωζόμενον Εν πρωτοτύπψ 
πωλητήριον έ'γγραφον τοίί έπισκόπου Ναυπλίου Γρηγορίου ύπΟ χρονολογίαν 
20 Φεβρουαρίου 1812, ο.Οτος Επώλησεν άδιστάκτως ώς Lδίαν περιουσίαν 
«τΟ περιβόλι τijς Παναγίας είς Μέρμπακα, κα{}ώς είναι χωρισμένο ν, με 

' ά ' ' , "λ ' ' λ ' δ' δ • δ' ' ' τους τρ φους του, με τα σπητια, ε αιας και οιπα εν ρη, ετι ε και την 

παλιοκλησία, καί τΟ χωράφη όποϋ δεκατίζεται είς Κουρτίκη » είς τΟν τότε 
&ρχιδιάκονον ΆiJανάσιον, οστις έξηκολούθει τ<$ 1833, πρωτοσύγκελλο; ων 
~ Αργους, κατέχων και νεμόμενος τα κτt]ματα ταϋτα, ήνάγκασε δΕ την έπl 
τών ~Εκκλησιαστικών Βασ. Γραμματείαν ν" άποδυθfί εLς μακρΟν dγώνα 
( 1833- 183ϊ) έναντίον του προς διεκδίκησίν των. Το δε μοναστήριοv τοϋ 
CΑγίου Θεοδοσίου άναφέρεται εν Εκθέσει τοϋ Βενετου Προνοητοϋ τοϋ Ναυ· 
πλίου Bartol. Minio, τοϋ Ετους 1480, ώ:; μεγάλως τιμώμενον ύπΟ τών 
περιοίκων 1 , έν δΕ τίρ ύπΟ Νικολάου Μαλαξοϋ, πρωτοπαπά Ναυπλίου ( ci. 
1500 ·προ 1594) συγγραφέντι βίφ τοϋ οσίου Θεοδοσίου περιγράφονται i!αύ
ματα τοϋ όσίου τούτου έπισυμβάντα καl έπι τijς έποχfjς τοϋ συγγραφέως είς 
α-UτΟν τοϋτον καl είς C'iλλους κατοίκους τfjς περιοχijς 2• Και300ς Ομως μαν{}ά
νομεν έξ έπιστολi}ς τοϋ μνημονευitέντος άνωτέρω έπισκόπου Ναυπλίου Γρη
γορίου άπΟ 1 Μαtου 1817 3, <~ έμεινεν άνεπιμέλητον καl άπροστάτευτον 
τοσαiίτα έτη καί κατεπαη]{}η ύπΟ τών γειτνιαζόντων έκεί όλίγον κατ~ όλί

γον ... 1jδη έσηκώ{}η ένας έπικατάρατος Μεϊμέταγας, Κακουτάκης λεγόμενος 
καl ζητεί νά καταπατήσυ τΟν fjμισυν τόπον, fjμερον καl ίJ.γρι.ον ... »" κατα δΕ 
τα Ε'γγραφα τών έτών 1838-1843, δ τε πλέον ή το άπΟ πολλοϋ διαλελυμένον, 
φέρεται ώς « πολυετfις εvοικιαστ1)ς » τώv κτημάτων του ό γνωστΟ; πολιτι
κΟ:; τοϋ παρελΗόντος αίώνος Ρt]γας Παλαμήδης 4• 

ΕLς τ&ς άνωτέρω πενιχρας ίστορικ&ς είδήσεις περl τών δύο τούτων 
μονυδρία)ν της ~Αργολίδος Ε'ρχονται σt]μερον να προστε8ώσιν αί έκ τών fιμε· 
τέρων έγγράφωv τΟ πρώτον προκύπτουσαι, κα-ιt• Ci:; παρεχωρt]&ησαν ταϋτα 
ύπΟ της Βενετικijς Πολιτείας είς τΥιν κρητικηv οLκογένειαν Χορτάτση. Πρώ
τος λαβών ταϋτα προ; κάρπωσιν τ<$ 1688 uπijρξεν ό Ά 3 α ν ά σ ι ο ς Χ ο ρ· 
τάτσης, πρψην έπίσκοπος ΡεiJύμνης {βλ. 8γγρ. &ρι3. 4η), ό 

1 Κ. Ν, Σ ά {}α, Μνημεία Έλληνικi'jς "Ισωρίας, τόμ. VI, Paris, 1884, σ. 144' 
ή μαρτυρία ύπεδείχ{}η τό πρώτον ύπό 'Α ν τ. Μ η λ ι αρά κ η, εν-&' άνωt'., σ. 96, 
σημ, 8. 

2 Βλ. Νέον Έκλόγιον, εκδ. βΊ Εν Κωνσταντινοuπόλει, 1863, σ. 164-172, 
Εν&α δημώδης παράφρασις του βίου τούτου (πρβλ. σ. 170 κ.έξ. ). 

3 Αϋτη, ώς σημειοϋται έπί τοϋ Εν τφ οίκείφ φακέλλιρ τών Γ.Α.Κ. άνηγράφου, 
Εδημοσιεύ&η έν Εφημερίδι « Ναυπλιακη ΉχcΟ,. τοϋ 1951' τfιν άόριστον παραπομπfιν 
δέν ήδυνή-&ημεν \'α Ελέγξωμεν. 

4 Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, φάκ. ύπ" άριit. 227. 
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καl παλαιότερον πάντων τών Χορτατσών άπαντών Sν Πελοποvνησφ 1• Δύσκο· 
λον δμως άποβαίνει, Ενεκα τών άνεπαρκών στοιχείων τοϋ ήμετέρου καταλόγου, 
νd παρακολουfiήσωμεν καλώς Εν συνεχεί~ τfιν ίστορίαν τfjς μεταβιβάσεως 
αϋτών άπΟ τοϋ ένΟς είς τΟ Ο.λλο μέλος τijς οίκογενείας ταύτης. Πότε καl διατί 
ό ~Α.σανάσιος παρεχώρησεν αUτd είς τΟν &νεψιόν του Φραγκίσκον 
(υ ίΟν τοϋ άδελφοϋ του 'Εμμανουήλ), μη Ο ντα κληρικό ν, δΕν λέγεται· ίσως 
aνεκα γήρατος, πάντως δΕ μετ& τον Όκτώβριον τοϋ 1701 (βλ. ~γγρ. &ριil. 4η )' 
έπομένως α[ δωρεαl τών ετών 1693 καl 1694 ( &ριil. 5α- 5β) φαίνεται οτι 
άφοροίίν καl αύται είς τΟν 'Α -θανάσιον. Πότε καl πώς ό Λ ο ύ κ α ς Χ ο ρ τ ά· 
τ σ η ς ( aτερος υ ίο; τοϋ 'Εμμανουήλ, βλ. i'(γγρ. ύπ' άριil. 6) παραχωρεί αύτ& 
cίς τΟν άδελφόν του ίερέα Μ ε λ έτι ο ν ( άριft. 5δ ), ένψ άνfjκον είς τΟν Ετε
ρον άδελφόν του Φραγκίσκον, είναι dπορον. Φαίνεται Οτι η εlχε λάβει αύτd 
προηγουμένως παρ& τοϋ Φραγκίσκου ή πρόκειται περl άλλων, ε'ίς αύτΟν 
άποκλεισl:ικώς άνηκόντων, κτημάτων. Πράγματι, έν έπιστολfi άπό 2 slουνίου 
1691 τοϋ ένΟς τών τριών « sindici catasticatori » της Πελοποννήσου Δομι
νίκου Gritti, επισημανilείση ύπο Σπυρ. Λάμπρου ( Κρατικ& 'Αρχεία Βενε· 
τίας, Senato Secreta ), περιέχεται «πρότασις περl παραχωρήσεως κτημάτων 
τινών εlς τήν έν Ναυπλίφ κρητικήν οίκογένειαν Δουκa Χορτάτζη » 2, cO 
δι& του ΊJπ' άρι>'!. 5Ύ εγγράφου τοiί 1708 έπικυρών την δωρε&ν ( είς τίνα;) 
Aloise Mocenigo είναι πιι'!ανώς δ τότε Δόγης τi'jς Βενετίας Alvise Π Mo
cenigo ( 1700-1709 ), δΕν &ποκλείεται δμως να είναι καt δ ομώ,•υμος αuτου 
Γενικος Προνοητης Θαλάσσης καt aρχιστράτηγος Alvise Ι ΙΙ (η SebaNtiano) 
Moccnigo ( 1708-1711) 3• Το ύπ' aριil. 5• i'(γγραφον δέον ν& χρονολογηiJij 
'ίσως τψ 170&, έκ τοϋ έπομένου -δπ' άριθ. 5ς έγγράφου τοϋ ~τους τούτου, 
άφοϋ άμφότερα πραγματεύονται περl της αύτijς ύποitέσεως· περl τοϋ &πο
λύσαντος Ομως αύτΟ Alvise Mocenigo ύφίσταται ή 'ίδία άμφιβολία. Ί'ίς ό 
Iερομόναχος ΠαρΟέvιος Μαρούφφης, είς ον δι& των δύο τούτων εγγράφων 
παραχωρείται η έπικαρπία τών κτημάτων μετ& τΟν 'Ι.'Μνατον τοϋ sΑitανασίου 
Χορτάτση, επισυμβάντα ι'Ιρα ολίγον προ τijς 14 'Οκτωβρίου 1708, δΕν εuρομεν. 

1 • Ανάλογα παραδείγματα παραχωρήσεως ύπό τi'jς Βενετίας δημοσίων κτημά
των, καt δη μονών, εις κληρικούς εστερημένους ίδίων προσόδων καt προσενεγκόντας 
είς αύτfιν ύπηρεσίας, Εχομεν πολλά' βλ. προχείρως ( διά τά "Επτάνησα) Μ. Ί. 
Μ α ν ούσα κ α, • Αλοtσιος- • Αμβρόσιος Γραδενίγος, « "Ε;τετηρίς τού Μεσαιωνικού 
·Αρχείου » τi'jς • Ακαδημίας • Α-&ηvών, τόμ. 5 ( 1955 ), σ. 119- 120 καt 128- 148. Ot 
Βενετοί έφήρμοσαν τό μέτρον τούτο καί εις τfιν ιlνακτη&είσαν Πελοπόννησον. 

2 Σ π υ ρ. Π. Λάμπρο υ, Σημειώσεις περί τi'jς έν Πελοποννήσqι Βενετοκρα

τίας, « Νέος Έλληνομνήμων :ο, τόμ. 21 ( 1927 ), σ. 35. 
s Βλ. πρnχείρως τόν οίκεiον κατάλογον παρά Σ π υ ρ ί δ ω ν ι. Μ. Θ ε ο τ ό κ 'Οι 

• Αναμνηστικόν Τεύχος της Πανιονίου • Αναδρομικf)ς Έκ&έσεως ... κλπ., έν Κερκύρq., 
1914, σ. 25. 'Ο Alvise !11 έγένετο έπίσης Δόγης βραδύτερον ( 1723-1732 ). 

.. 
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Πιilανώς ήτο Ζακύνilιος, &φοϋ οΙκογένεια Μαρούφη ( Maruffi) μαρτυρείται 
•z 'nl '" -:ιz •.ο, εν ακυνυφ και αφου εν ακυvυφ φερεται γενόμενον τό ύπs άρι{}. 5ι; fγγρα-

φον. Φαίνεται πάντως Οτι ένεκα τοϋ {}ανάτου τούτου τοϋ ~Α-&ανασίου Χορ

τάτση εγένετο τii 28 Δεκεμβρίου τοίί αύτοϋ ~τους η καταγραφη τών 

κτημάτων τijς μονi'jς τοϋ Ά yίου Θεοδοσίου ή διαλαμβανομένη εν τ ψ τελευταίφ 

ΊJπ' &ριil. 51; εγγράφφ. 

Άeι.Ο.. 6. 
'Υ , , , ) , _Q ' ., πο τινος απε ~υυη 'το εγγραφον τοϋτο τοϋ 1716, δΕν σημειοϋται. "Η 

~ε:ωπ .. όννησ~ς πάντως ~ίχεν ηδη κατCι τΟ προηγούμενον ετος &νακαταληφfΗί 
υ~ο "τ~ν Τουρκω~', κατ~πιν πολυα;μάκτου ~γώνος 2 • Μόνον βενετική τις άρχη 
ilα ηδυνατο βεβαιως να πιστοποιησn περl του ilανόντος τψ 1709 Έ μ μ α· 
ν ο υ 1) λ Χ ο ρ τ ά τ σ η και τώV ύπ~ αUτοϋ καταλειψ8έντων τέκνων καl -περιου
σιακών στοιχείων. "Εκ τών αναφερομένων τριών αυτ-οϋ υίών μόνον τΟν 

Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ν συναντώ μεν (βλ. τ& έπόμενα ύπ' άριil. 7 καt 9- 11 ~γ

γραφα) μετ& τi)ν έκ τfjς Πελοποννήσου εκδίωξιν τών Βενετών. Είς τοϋτον 

λοιπΟν εχορηγήitη πιitανώς τΟ εyγραφΟν. 

Άeι.Ο.. 7. 
Ό Carlo Rtιzzini ( 1653 ·1735 ), οστις &νήχι'!η τελικώς καt ε!ς το 

aξίωμα τοϋ Δόγη τijς Βενετίας ( 1732 • 1735 ), είναι γνωστος δι& την σπου· 

δαίαν διπλωματικην δραστηριότητα, την οποίαν &νέπτυξεν ώς πρέσβυς ti'jς 

Βενετίας εν Βιέννη, Μαδρίτη, Κωνσταντινουπόλει κ.άλλ., tδί~ δΕ κατα τi)ν 

σύναψιν τών συνilηκών τοϋ Κάρλοβι τς ( 1699) καt του Πασάροβιτς ( 1718) '. 
κ;ατ& το 1719, μετ& την είρήνην, εστάλη το δεύτερον ώς πρέσβυ; ( ambas· 
cιatore, Οχι βάϊλος) τfjς Βενετίας είς Κωνσταντινούπολιν, έντείίitεν δΕ καl 

εκ τijς εν Πέραν ( Γαλατ<ϊ) aδρας του, ενilα και το μέγαρον τi'jς βενετικi'jς 

πρεσ ειας, απε υσε το εγγραφον τουτο του διορισμοϋ τοϋ ΦQ-αγκίσκο.U β '4~'λ ,~, --

Χ ο ρ τ ά τ σ η ώς Προξένου τijς Βενετίας έν Σμύρνη' επt πενταετεί ilητεί~. 

1 Βλ. Λεωνίδα Χ. Ζ ώ η, Λεξικόν Φιλολογικόν καΙ. ~Ιστορικδν Ζακύν-&ου 
έν Ζακύν-8-ι:ρι 1898, σ. 580. - ' 

2 Βλ. Μ. Β. Σακελλαρίου, Ή άνάκτησις τi'jς Πελοποννήσου ύπό τ-ν 

Τούρκων Εν Ετει 17.15, .: Έλληνικά », τόμ. 9 ( 1936) σ. 221-240 Εν&α κ • πα·
00 

~·, , ι αισα 
η περι τoii &εματος βιβλιογραφία. 

. 3 Βλ .. προχείρ~ς τό περt τούτου άρf}ρον τoii Μ. Β r f u η e t t i J έν ..: Enciclo
pedιa Italιana», .-ομ. 30 ( 1936), σ. 359. Πρβλ. καί Tommaso Bertele 
Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antich~ 
memorieι Bologna, 1932ι σ. 262-266, 334: ( σημ. 22) καt 4:20. 

4 Βλ. Τ ο m m a s ο Β e r t e 1 e, Sv&' &νωτ. . 
5 Προκάτοχος τού Φραγκίσκου Χορτάτση ύπi)ρξεν ό γνωστός Κεφαλλi}ν Lατρός 
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Γνωρίζομεν aλλο3εν δ τι ό τελευταίος οί1τος τii 3/13 Δεκεμβρίου. 1725 ( i]τοι 
μετCι. την λfιξιν της {}ητείας ταύτης) ύπέβαλεν α'lτησιν είς τΟν αίJτόν Carlo 
Ruzzini περl διορισμοϋ του &; Προξένου Θεσσα/ωvίκης, Clv tjθελε πραγματο
πσιηι9-η ή μελετωμένη τότε σύστασις βενετικοϋ προξενείου έν τii πόλει ταύτη 1• 

~Αλλ&. τοϋ Ruzzini επανακάμψαντος μετ~ ού πολV είς Βενετίαν 2, τΟ προξε

νείον Θεσσαλονίκης !δρύ{)η ύπο τοϋ διαδόχου του βαtλου Dolfin μόλις τiii 

1729, τότε δΕ προεκρί-θη Ετερον πρόσωπον τοίί Φραγκίσκου Χορτάτση ~:ι, 

Οστις παρέμεινεν έν τfi -θέσει τοϋ Προξένου Σμύρνης μέχρι τοίί ,<Jανάτου του 

( δλίγον πρΟ τοϋ 1750 ), Εσχε δΕ καl ώς διάδοχον έν αύτfi τΟν υtόν του Αού· 
καν, ώς {}& "ίδωμεν κατωτέρω. 

Άριilο. 8. 
Το ~τος τi'jς 'Εγίρας 1128 aντιστοιχεί προς το χριστιανικοv 1716, i]τοι 

τΟ έπόμενον της ύπΟ τΟΟν Τούρκων άνακτήσεως της Πελοποννήσου, κα{}' ην 

Ελαβε χώραν, εν Κορίv{}φ και Ναυπλίφ ίδί~, δεινiι σφαγfι και αίχμαλωσία 

των κατοίκων 4• cH έπl τοϋ τουρκικοϋ τούτου έγγράφου ίταλιστl γεγραμ

μένη επιγραφη ( !!ν3α ή ιiνάγνωσις Cosbagi &ντl C ο r t a z z ί είναι βεβαίως 

Ίάκωβος Πυλαρινός ( 1659- 1718 }, δστιι;, διορισ#εlς τφ 1712, παρτιτή#η μετά 

πενταετία ν· βλ. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, Οί προστατευόμενοι, < 'Α&ηνd ;ι., τόμ. 29 
( 1917 ), σ. 96. 

ι Σ π u ρ. Π. Λάμπρο υ, Τό έν Θεσσαλονίκu βενετικόν προξενείον και τό 

μετα τfiς Μακεδονίας έμπόριον τών Βενετών, «Νέος "Ελληνομνήμων » 1 τόμ. 8 
( 1911 ), σ. 206 · 228 (βλ. σ. 210 ). 

2 Βλ. τό έν ΒενετίQ. τφ 1726 έκδο&έν έγκωμιαστικΟν ύπέρ αύτοU τεUχος « La 
nuova Porpoι•a della rosa J~uzini Celebrata da i Fiori di Pindo nell'ingresso 
solenne dell'Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Kavalieι· Carlo Ruzini » και τΟ 

έν αύτφ ( φ. 45'' ) προσφώνημα τοϋ Νικολάου Βοuβοuλίου « Πρός τόν tκλαμπρ&rατον 

π.ρύτανιν J(άρολον τόν "Povζijvoν ... τόν μετά τήν πέμπτην lκτακτον πρεσβεlαν, την bπΕ.ρ 

τijς rαληνοτάτης τών Ένετών ά.ριστοκρατεlας ύπερφυώς άχθ-εϊσαν, άπό Βυζαντlου έπα

''ελθόντα:. (παρά :έ m i 1 e L e g r a n d, Bibliog-raphie Hellenique ... au XVIIIe 
siecle, τόμ. 1, Paris, 1918, άριfi'. 39, σ. 46-47 ). 

5 Σπuρ. Π. Λάμπρου, Eνit' &:νωτ., σ. 210-211. 
4 Βλ. Μ. Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ι ο υ, il.νfi'' ά\•ωτ, I σ. 228-229 και 233. Νέα ν έλλη

νικην περί τfις αιχμαλωσίας ταύτης πηγήν, πλήν τοϋ γνωστού καί πολλάκις έπανεκ
δο{Μντος έντύπου φυλλαδίου « Ίστο.ρlα πε.ρί τijς συμφο.ράς καi σκλαβίας τοiί Μορέως, 

καί Στιχολογία πολλών liJ.λων hπο{}έσεων, συνιε{)εϊσα παρU. Μ ά ν{) ο υ Ί ωά ν ν ο υ έξ 

Ίωαννlνων, πεeιοχijς Λ&κου ... , Ένετlησιν, 1779 », fχομεν σήμερον τό στιχούρ

γημα « Ίστοelα καλοvμένη Κλα{)-μός Πελοποννήσου» τοϋ Κεφαλλfινοι; Πέτρο u Κ α
τσα'ί:τοu τΟ έκδο-&εν προσφάτως ύπΟ 'Εμμ. Κριαρά, Κατσα'ί:της ... 'Ανέκδοτα 
έ'ργα, Ά-&ijναι, 1950, σ. 197 • 282' ό Κατσαiτηι;, αύτόπτης τών γεγονότων, ιiχμαλω
τίσ&η καi ούτος τfι 9/19 'Ιουλίου · 1715 έν Ναυπλίφ, ηχ-&η εtς Κρήτην και εtτα 

έξηγοράσ!fη. 
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Εσφαλμένη) δεικνύει Οτι τΟ f:γγραφον περιείχε ση μείωσιν τών ποσών των 
δαπανηδέντων πρΟς ΕξαγοριΧν μελών τfjς οίκογενείας Χορτάτση αίχμαλωτισitέν

των τότε ύπΟ τών Τούρκων Εν Πελοποννήσφ. ΤΟ εγγραφον τοίiτο προφανώς 

εlχεν ύπ' οψιν του ό Ν. Χ. Κωστης γράφων δτι ό εν !!τει 1719 διορισμος 
τοίi Φραγκίσκου Χορτάτση ώς προξένου Εν Σμύρνη Εγένετο «και ένεκα τών 

ύπηρεσιών τijς οίκογενείας αύτοV, αίχμαλωτισ{}είσης μάλιστα τότε [ 1715} ... 
καl. έξαγορασf}είσης τr$ 1716, πρδς την Βενετικf]ν πολιτείαν » 1 . Πλείονα 

περl τοϋ ζητήματος τούτου βλ. -είς τας σημειώσεις τοϋ Επομένου κεφαλαίου 

2 τοu παρόντος μέρους (σ. 274· 275 ). 

Άιιιilο. 9. 

~Ως σχόλια είς τΟ παρΟν Εγγραφον δύνανται ν& χρησιμεύσωσι τα &κό· 

λουδα δύο σημειώματα τοϋ Ν. Χ. Κωστη, δημοσιευfJέντα έκ τών καταλοί
πων αύτοϋ 2 : 

« Τ φ 1725 ή Claire Agop, ιiρμενσκατ6λισα, είχεν σlκ!αν lκεί [εν 

Μπουρνόβ~ δηλ.] προικι[Jαν ... 
Τφ 1746 ή aνω Claire Agop lπώλησε τήν οlκlαν της ( 8ποv ή lκκλη

σία τijς Παναγίας) είς τΟν Francesco Cortazzi, πρόξενον Βενετίας, άvτl 
γρ. 2.500». 

Πιστεύομεν οτι τα σημειώματα ταϋτα ήρύσ1'Jη ό Ν. Χ. Κωστης εξ αiι· 

τοϋ τοϋ παρόντος έγγράφου, δπερ είδε παρ& τψ Γερμανψ Άντωνιdδη' μό· 

νον ή μικρα περl τfιν χρονολογίαν της πωλήσεως της ο!κίας διαφορα ( 17 46 
&ντl της εν τφ εγγράφφ 1743) μένει &νεξήγητος. Ί'ίνες ο! υ!οl τοϋ φ ρ α γ· 
κ ί σ κ ο υ Χ ο ρ τ ά τ σ η, μαν&άνομεν Εκ τοίi έπομένου έγγράφου. 

Σημειωτέον δτι ή οίκία αϋτη, μετd τόν itάνατον τοϋ Φραγκίσκου, επω· 

λή{}η ύπΟ τοU υLοϋ αύτοϋ Λούκα, κατ& l\1άρτιον τοϋ 1772, &ντl 2300 γρο
σίων, συναχ-&έντων δια κοινης συνεισφοράς, είς τοlις ιίρχοντας της μητροπό

λεως Σμύρνης τοiις !!χοντας ο!κίας εν Μπουρνόβ~, rνα χρησιμεύσn ώς &ρχιε· 

ρατικΟ; οίκος, Εκτίσ{}η δ8 παρ' αύτfιν και δ Επ' όνόματι της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου ναός, Οστις Ενεκαινίσ-θη τ'fi 6 Αύγούστου τοϋ αύτοϋ Ετους 1772' 
ταϋτα προκύπτουσιν Εκ σημειώματος Εν τii) κώδικι Β' της μητροπόλεως 

Σμύρνης (σ. 2 ), προσεπικυρουμένου ύπο τοϋ τότε μητροπολίτου Σμύρνης 

Προκοπίου τοϋ &πΟ Γάνου και Χώρας, δπερ Εξεδό-θη κατ' Επανάληψιν VπΟ 

Ν. Χ. Κωστi'j '· Ό καλώς γνωρίζων τα πράγματα τοϋ Μπουρνόβα Ν. Κα· 

1 Ν. Κ. Χ. Κωστή, Σμυρνα'ίκό; 'Ανάλεκτα, έν ~Α{}ήναις, 1906, σ. 91, σημ. 1. 
2 Λ ε ω ν ί δ α ς Πολύ δ ω ρ ο ς Κ u β ε τ ό ς, Χρονικόν βραχ.U τοϋ Βοuρνόβα -

Ίουλ. 1922, « Μικρασιατικd Χρονικά'"', τόμ. 1 { 1938 ), σ. 395 καt 396. 
3 Ν. Κ. Χ. Κωστή, 'Αποσπάσματα έκ Σμυρνα'ίκοiί κώδικος, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 

( 1901), σ, 181-182 (ΙΔ')=Τοϋ αύτοϋ, Σμυρνα'ίκd 'Ανάλεκτα, έν Ά{}ήναις, 
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ραριiς, έπαναλαμβάνων τ& άνωτέρω fιπΟ Ν. Χ. Κωστij δημοσιευ{}έντα, προσ
{}έτει την ένδιαφέρουσαν πληροφσοίαν Οτι « ό στενός δρομάκος πίσω άπό 
τήν έκκλησία λεγότανε ώς τό τέλος e τό στενό τοϋ Χορτά.τζη Ό Φα{νεται 
πιbς όταν πούλησε τό σπίτι αύτό ό Χορτάτζης, άγόρασε lίλλο μεγαλύτερο, 

πίσω άπό τό σπίτι τοϋ Τζιμέρη, γιατl καl την δαιδαλώδη έκείνη περιοχή 

τiιν λέγαμε • τοϋ Χορτάτζη '» 1• 

Άρι.?-. 10. 

Προφανώς πρόκειται περt &ντιγράφου τοϋ παρ& τft έν Βενετ(~ έκδοτικfi 

Τραπέζη ( Zecca) λογαριασμοϋ καταθέσεων τοϋ Φραγκίσκου Χορτάτση. Ό 
ύπογράφων τό Εγγραφον Marco Bertucci Molin ftd iiτo &ρμόδιός τις ύπάλ· 
ληλος τοϋ 'ιδρύματος. 5 Απευ-θύνεται δf τΟ Εγγραφον πρός τοiJς τρείς εν 
Σμύρνη υ'LοUς τοϋ Φραγκίσκου, cΟς κληρονόμους του βεβαίως, &σφαλώ; μι· 

κρόν μετ α τΟν -θάνατον αύτοϋ. co Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς Χ ο ρ τ ά τ σ η ς άπεβίωσε 
λοιπον ολίγον προ τi)ς χρονολογίας τοϋ έγγράφου ( 23 Μαtου 1750 ), πάντως 
δε μετι\ το 1743 (η 1746; ), οτε συνέταξε το προηγούμενον υπ· &ριfl. 9 πω· 
λητήριον Εγγραφον. Τό δτι είχε λάβει την πρόνοιαν νd σ:υντάξu ηδη άπΩ τοίί 
17 41 την διαίtήκην του δεικνύει δ τι ofjτo η δη άπΟ τότε γέρων ή άσίtενής. 
Έκ τών άναφερομένων τριών υίών του 2 δ μ8ν Λουκάκις είναι δ διαδεχfiεl'ς 

αiJτον ώς Πρόξενος τi)ς Βενετίας έν Σμύρνη Λούκα ς Χ ο ρ τ ά τ σ η ς 
( t 1799 ), δ δε Μ ι χ α η λ δ κατονομαζόμενος και έν τψ gπομένφ &ριflμψ. 

'Δ.ρι.?-. 11. 
των 18 τούτων επιστολόΊν μόνον μία χρονολογία &ναφέρεται ( 1779 ). 

Άσφαλώς δμως {}δ: είναι πασαι μεταyενέστεραι του -θ-ανάτου τοϋ Φραγκί

σκου Χορτάτση (βλ. άριfl. 10 ), δτε ή έκκα8άρισις καl ή διαχείρισις της 

περιουσίας του είχε περιέλ-θει ε'ίς τους υίούς του. co δε εν τινι τών επιστο· 
λόΊν τούτων άναφερόμενος Obι·eskoff εtναι δ' Αλέξιος Μιχαήλοβιτς Obreslωv 

( 1718 · 1787 ), δ στις είναι γνωστον δτι εχρημάτισε πρέσβυς τfiς Ρωσίας εν 
Κωνσταντινουπόλει κατ& τΟ δεύτερον ήμισυ τοϋ ιsou αϊώνος 8• 'Άν ύπηρέ· 

1906, σ. 63-65 { ΜΒ' ). Πρβλ. καl σημείωμα τοϋ αiιτοϋ Ν. Κ. Χ. Κωστη παρά Λ. 
π. κ 1J β ε τ φ, εν{}' ανωτ., σ. 397 -'398. 

ι Νίκο υ Κ α ρ α ρ a, Ό Μπουρνόβας, • Α{}ήνα, 1955, σ. 100· πρβλ. -καί τΟ 

αύτό&ι έκτΟς κειμένου τοπογραφικΟν διάγραμμα, έν1rα σημειοϋται καί τΟ « .ΣχεvΟ 
Χορτάχζη ». 

2 Τάς περl τούτων είδήσεις παρέχομεν κατωτέρω έν κεφ. 2 τοϋ Β' μέρους, 

άριο&. 14, 15 καί 18. 
3 Βλ. περί της έν Κωνσταντιναuπόλει διπλωματικης τούτου δράσεως ]. v ο n 

Η a m m e r, Geschichte des Osmanischen Reiches, 2.te Ausgabe, τόμ. 4, Pesth: 
1836, σ. 473, 502, 570, 571, 572, 574, 575, 581, 616, 630, 639, 640 .. Πρβλ. και 

.. 

.; 
! 

I 
I 

"" ! 

:Σuμβολiι είς τήν ίστορίαν της κρηtLκi]ς οίκογενείας Χορτάτση 267 

τησε καl ώς Πρόξενος έν Σμύρνη, ώς άναφέρεται ένταϋftα, δεν ήδυνή{}ημεν 

νι\ εξακριβώσωμεν. 

2. Το παρa J. W. T:VIιittall περ! Χορτατσών lfyyρaφov. 

Είναι &τύχημα δτι εκ πάντων τών περί Χορτατσών έγγράφων της συλ· 

λογi)ς τοϋ J ames Wίllίam Whίttall, &τι να ο~ τος, ώς έλέχflη και &νωτέρω ', 
εtχεν εϊς τfιν κατοχήν του τψ 1901, οτε έξέδωκε το βιβλίον του, έδημοσίευσε 
μόνον εν, τΟ ύφ5 ήμών SνταU8α έν ΕλληνικΌ μεταφράσει παρατιitέμενον και 

σχολιαζόμενον. Ό Whίttall γράφει 2 δ τι παραflέτει τούτο επι λέξει ( << ;·erba· 
tim ») εν &γγλικi'ί μεταφράσει (εκ τi'jς ϊταλικi'jς η γαλλικi'jς πιflανόΊς, εϊς \jν 
{}(ι rjτo συντεταγμένον τΟ πρωτότυπον ). Δηλοί δμως δτι παραλείπει, cΟς λίαν 
έκτενές, τΟ προοίμιον αύτοϋ, προτάσσει δ8 .μικρδ:ν μόνον τούτου περίληψιν, 

ήτις έν έλληνικfi μεταφράσει Εχει ώς Εξης: 
« ••. cO άρχηγός τijς οlκογενείας Χορτάτση, τfj αίτήσει τοϋ άδελφου 

του, έγκατεσ,τημένου εlς την έπικράτειαν τfjς ένδόξου αilτοκρατορίας τijς 

Ρωσlας, lνεφάνισεν lξήκοντα καΙ fξ έγγραφα καΙ πράξεις ( acts) προση

κόντως έσφραγισμένα, ύπογεγραμμένα καί αύ1Jεντικά, ίiλλα είς την έλληνι
κήν, αλλα εlς τήν λατινικην καl αλλα είς την lταλικήν, άπολελυμένα παριi 
τijς αύτοκρατορίας τijς Κωνσταντινουπόλεως, τού βασιλείου τijς Κρήτης 

καl του !Jfορέως, παρd τών Δογών καl Δουκών τής Βενετίας, τών ναυάρ

χων τfίς Βενετικfίς Πολιτεlας καi τοϋ Συμβουλlου τών Συνετών ( Sagίi) 
αύτijς, τών όπο[ων έγγράφων έξετασfJέντων προσηκόντως, κατηρτίσΙJη ή 

άκόλου1Jος σύνοψις τijς οίκογενειακijς ίστορίας τών Χορτατσών καl έπεβε

βαιώfJη ύπό του Γενικοϋ Προξένου». 

Μετd την παράfiεσιν τοϋ έγγράφου έν άγγλικii μεταφράσει 8, ό Wl1ittall 
προσ-θέτει 4 δτι τοUτο Εφερεν έν τέλει έπικύρωσιν. κατα τΟν νενομισμένον 
τύπον, τοϋ έν Σμύρη} Ρώσου Γενικοϋ Προξένου. 

Το Ιiνομα τοϋ Προξένου τούτου και ή &κριβfις χρονολογία τοϋ έγγράφου 

δεν παρέχονται vπο τοϋ Whitta\1. 'Εκ τijς έν τέλει δμως α~τοii μνείας τi)ς 
συνθήκης τοϋ Campoformio συνάγεται δτι τΟ Εγγραφον συνετάγη μετα τΟν 
~Οκτώβριον τοϋ 1797" έπειδη δ~ έξ &λλου ό ένεργήσας πρΟς Εκδοσιν αύτοϋ 

Π α ν τ ε λ η Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, Ot "'Έλληνες κατα τον πρόηον Επί Αίκατερίνης 
Β' ΡωσσοτουρκLκΟν Πόλεμον ( 1768-1774 ), Εν Ά{}ήναις, 1903, σ. 104, 106, 107, 
108, 276. 

ι Βλ. σ. 232 • 233. 
2 J. w. W h ί t t a 11, Frederick the Great ... κλπ., London, 1901, σ. 121. 
3 Αύτό&ι, σ. 121-124. 
4 Αύτό&ι, σ. 125. 
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Λούκας Χορτάτσης γνωρίζομεν Ο τι άπεβίωσε τfi 5 ~Απριλίου 1799 ι, επεται 
Οτι μεταξiι τών δύο τούτων χρονολογιών συνετάγη τΟ 8γγραφον. Πρόξενος 
τijς Ρωσίας εν Σμύρνη κατa την περίοδον ταύτην ( &πο τοϋ 1797 τοΏλάχι· 
στον μέχρι του 1804, δτε άπεβίωσεν) ή το, κατα τΟν Ν. Χ. Κω στην 2, δ δια

μαρτυρόμενος ~Ιωάννης Fors11~an, Ο στις Ciρα έίναι ό καl χορηγήσας αlιτό. 
C!Οτι δS ό έν τφ προοιμίφ &ναφερόμενος ώς προσκομίσας τα παλαια 8-γγραφα 
πρΟς σύνταξιν τοϋ παρόντος άρχηγός της οϊκογενείας Χορτάτση fjτo δ προρ

ρη-δεLς Λούκα ς Χ ο ρ τ ά τ σ η ς, ούδεμία άμφιβολία, διότι οUτος, χρηματί
σας έπl f}μισυν σχεδΟν αLώνα Πρόξενος τfiς Βενετίας, fjτo τότε ό έπισημότε

ρος τών Χορτατσών. Τίς δμως τών δύο &δελφών του, ό Μιχαfιλ η δ 
Μανολάκης (βλ. ~γγρ. Γερμ. Άντωνιάδου &ριΊ1. 10) fjτo δ έν Ρωσίι,ι έγκα· 
τε στημένος, δι' Ον έξεδό{}η τΟ πιστοποιητικόν, ούδαμό\Jεν μαν-3-άνομεν. 

eH συλλοyι) τοϋ Λούκα Χορτάτση περιελάμβανε τότε, ώς &ναφέρεται έν 
τψ προοιμίφ, 66 έν δλφ έπίσημα εγγραφα, Ελληνιστί, λατινιστl η ίταλιστl 

συντεταγμένα. ~Εξ δσων τΟ έξεταζόμενον πιστοποιητικΌν έπιτρέπει ε-ίς ήμdς 

να συμπεράνωμεν, τα Εyyραφα ταϋτα μερικώς μόνον συνέπιπταν πρΟς τα τfίς 
συλλογης Γερμανοϋ Άντωνιάδου, έχούσης, ώς έλέχ{}η έν οίκείφ τόπφ 3, διά

φορον την προέλευσιν. "Ίσως ή περl ής ένταϋδα ό λόγος Υjτο σπουδαιοτέρα, 
ώς άνήκουσά ποτε είς τΟν σημαντικώτερον έκπρόσωπον τfjς οίκογενείας. Πώς 

δε έκ τijς Ί1υγατρος τούτου 'Ελένης Giraud, προμάμμης τοϋ τελευταίου γνω· 
στοϋ κατόχου της J. iV. Whittall, περιijλΊ1εν αΒτη ε!ς τοϋτον κληρονομικ0 

δικαιώματι, άφοϋ δμως είχεν έγκαταλειψθfj έπl αίώνα καl ψθαρη υπο τών 
τρωκτικών, έξετέ{}η ηδη, κατα τας πληροφορίας τοϋ ίδίου, έν άρχfi της πα

ρούσης μελέτης 4• 

α'. Μετάφρασις τοϋ έγγράφου 

«'Εν έτει 1182, ό αύτοκράτωρ 'Άλέ~ιος Κομνηνδς dπέστειλεν είς 

Κρήτφ' τΟν υίόν του Ίσαάκιον ώς dvτιβασιλέα, μετd 101 γαλερώv, έ~ ών 
δώδεκα έκυβερνώντο ύπΟ δώδεκα Βυζαντινών Άρχοντοπούλων (princes ), 
μετd τών οίκογενειών των, ανερχομένων εlς σύνολον 90 προσ(hπων. Td 3Αρ-

5 χοντόπουλα ταVτα εlχον άποσταλη ύπδ τοϋ αύτοκράτορος πρΟς διακυβέρνη

σιν τής Κρ1}της μετά τηv κα{}υπόταξιν τοϋ έπαvαστατημένου λαοϋ της. Κατά 

την αlσίαν άφι~ιν τιjς άποστολιjς καί την άποβίβασιν αύτfίς είς τάς άκτάς 

1 Βλ. κατωτέρω μέρος ΒΊ κεφ. 2, 6.ρι-&. 18. 
2 Βλ. Ν. Κ. Χ. Κωστή, ΤΟ έν Σμύρ''ll QεμπελλιΟν τοϋ 1797 κατci νέας 6.νεκ

δότους πηγάς, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1901 }, σ. 371, σημ. 1. 
3 Βλ. U.νωτέρω, σ. 236-237. 
4 Βλ. 6.νωτέρω, σ. 232 · 233. 
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τιjς Κρt}της, ό βασιλόπαις ~Ισαάκιος διέταξε νά πυρπολη-fJοVν αί γαλέραι, 
μέτρον δπερ έΠέφερε τΟ άποτέλεσμά του είς τοVς άπει{}είς Κοιjτας οίτινες 

10 πληγέντες έκ τfjς άπσφασιστικfjς ένεργείας τοϋ 3[σαακίου Κ~μνη:οϋ, ύπε~ 
τάγησαν παραχρήμα καl άφijκαν την εlρηνικήν κατοχην τής νήσου είς -τd 
δώδεκα Άρχο11τόπουλα τοϋ Βυζαντίου, ών §ν Τιτο Χορτάτσης. cO 'Ισαάκιος 
ΚομνηJΙός, άφοV διένειμε τότε τΟ βασίλειον τής Κρήτης είς δώδεκα φέουδα 
μεταςV τών δώδεκα Άρχοντσπούλων, κατέλιπεν είς αύτοVς την κυβέρνησιν 

15 καl διοίκησιν τοϋ βασιλείου καl έπανijλ{}εv εlς ΚωνσταντιvούπσJ.ιν τfj δια
ταγfί τοϋ πατρός του, δστις, γέρων ών, εlχεν άνάγκην νd l!χn αύτόν πλησίον 
του. 'Εγκατέλειψε η)ν Κρήτην τψ 1185, άλλά πρΟ τijς εlς f(ωνσταντινού
πολιν έπανόδου του έπεσκέφ{}η τό 'Όρος Σινά, τό "'Αγιον "Ορος καl τd 
e Ιεροσόλυμα, όπου άφijκε πλούσια δώρα. 

20 eo ~Ισαάκιος Κομνηνός, διαδεχ{}εlς τΟν αύτοκράτορα μετd τοV άδελφοϋ 
του ~ Ανδρονίκου, ύπάνδρευσε διd κοινής συμφωνίας την άδελφήν του τώ 
1186 με τδν Βονιφάτιον, μαρκήσιον τοϋ Jfομφερράτου, καl έδωκεν εiς 
αύτην ώς προίκα τd βασίλεια τijς /(ρήτης καl Θεσσαλονίκης· άλλ~ έπειδή 
οί τόποι οiiτοι ήσαν άπομεμακρυσμένοι ηjς έδρας του, ό μαρκfισιος έπώ-

25 λησεν αύτοVς τφ 1204 είς η)ν Βενετικην Πολιτείαν άντl ποσοϋ 100.000 
vπερπύρων ( pauri) καΙ 100 άργυρmν μαρκmν, τijς εlρημένης Πολιτεiας 
τελούσης κατά τΟν χρόJΙον έκείJΙον ύπΟ τΟν Δόγην eΕρρίκον Δάνδολον. 

» Συνεπείq. τijς άγορά'ς ταύτης, οί Βενετοl &πέστειλαν στόλοv ύπδ τηJ' 
διοίκησιν τοϋ εύγενοϋς Renier Pren~a1·in, προνοητοϋ τοϋ στρατοϋ, καl 

30 μετ
3 

αύτοϋ άποικίαν εύγενών Βενετών καl στρατόν πεζΟν πρΟς κατοχήν 
τοiί βασιλεiου τijς Κρήτης. Άλλd τd δώδεκα 'Αρχοντ6πουλα τijς Κρήτης 
έ~ήγειραν δ.παντα τΟν πληfJυσμόν ύπερ έαυτών καl μετά παλλάς αίματηρdς 
μάχας κατέστρεψαν τελείως τδν βενετικόν στρατόν καl στόλον. e Η Βενετικf; 
Γερουσία εύρέΟη εlς την άνάγκην ν' άποστείλn άλλο έκστρατευτικδν σώμα, 

35 όπερ κατεστράφη κα{}~ δμοιον τρόπον. Td δώδεκα 'Αρχσντόπουλα τfjς Κρή
της, τά όποία εlχον καταστij :πολV ίσχυρά, δεν ljfJελoν ν' άπολέσουν την 
έξουσίαν, 1ίς άπήλαυον έπl τοσαϋτα έτη. 

»Τελικώς: κατόπιν πολέμου πεντήκοντα όκτιb έτδ'η-ι, ή Βενετικ1j Γε
ρουσία, έπιδεικνύουσα την χαρακτηρίζουσαν αύτην σύνεσιν, προέτεινε συμ-

40 βιβασμον καΙ προσεφέρ1~η ν' άφfισn τd δώδεκα 'Αρχοντ6πουλα τijς Κρήτης 
κατέχοντα πάντα τd προϋπάρχοντα προνόμια αύτών, ύπΟ τΟν δρον νά {}ελή
σουν νd δεχ{}οϋν τήν κυριαρχίαν τijς Βενετίας. Οί δροι ούτοι έγένοντο 
άποδεκτοi καί ύπεγράφη συν{}ήκη κατd Φεβρουάριον ·1264 μετα~V τοϋ 
εύγενοVς Μάρκου Δανδόλου καl τών δώδεκα 'Αρχοντοπούλων, έπεκυοώfJη 

45 δΒ διd ψηφίσματος τιjς Γερουσίας, όπερ έξησφάλισεν είς τd 3Αρχοντό;ουλα 
τα,ϋτα την κατοχf;ν τής Κρήτης, διηρημένης εlς δώδεκα φέουδα, και παρε
χωρησεν είς αύτά τdς ίπποτείας των κα1- πάσας τdς διακρίσεις και τά 
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δ 'Η .α' u " ' ~ λ' προνόμια, ιbv άπήλαυοv μέχρι τοϋ ε. συνυηκη αυτη εγεvετο απο υτως 

σεβαστr1 καL τd: δώδεκα "Αρχοντόπουλα παρέμειναν έv είρηνικfj κατοχfi 
50 άπδ τοϋ 1264 μέχρι τοϋ 1669, Οτε, μετCι. είκοσιτετραετij άντίστασιν, η νijσος 

κατεκτή{}η ύπδ τών "Ο{}ωμανών. Οί πλείστοι τών "Αρχοντοπούλωv, έν οίς 
καί οί Χορτάτσαι, άδυvατοϋντες vd ύπομεlνουν τΟν "Ο{)ωμανικδν ζυγόν, 
έγκατέλειψαν πάσας τdς κτήσεις των καl κατέφυγαν είς Βενετίαv, ή Πολι
τεία- τfjς όποίας, εlς άvαγ1ιώρισιv τώv μακροχρονίων καl άξιολόγωv ύπηρε-

l ' 'λ 'δ ' ' ' 55 σιώv τών Χορτατσών, προσέφερεν ε ς τουτους μεγα ας ι ιοκτηαιας και την 

διοlκηαιν στρατού έν Πελοποννήσφ. ΟDτοι διέμειναν έκεί πολλd έτη, 
δτε αrφνης συνέβη νέα ρήξις μετd τi'jς ΌDωμανικi'jς Πύλης, fίτις 
άπέστειλε ατρατόν καl κατέλαβε την Πελοπόννηαον· τότε ή οlκογέ~ 
νεια τών Χορτατσών, {jς ό άρχηγδς έφονεύfJη μαχόμενος, περιijλ{}εν 

60 είς αίχμαλωσlαν καl 1jχ1Jη είς Κωvαταντινούπολιν. Οί έv Βεvετlq συγγε~ 
νείς, έπικουρούμενοι ύπδ τijς Γερουσίας, έξηγόρασαν αύτήν καί ένεκατέ
στηααν τότε έν Βενετίq. 1J1ετά τινα [τη ή Γερουσία, είς άνταμοιβήν τώ; 
ύπηρεσιών αύτijς, ώvόμασε iδν έπ1 κεφαλijς τijς οlκογενείας Γενικόν Προ~ 
ξενον μέ έδραν του την Σμύρνην. ΤΟ λειτούργημα τοVτο περιήρχετο άπδ 

65 πατρός είς υίδν μέχρις δτου ή Βενετικη Πολιτεία διd τijς ουv{}ήκης τοϋ 
Ca1npo{or1nio περιi'jλDεν εlς την κυριαρχ!αν της Αfιστρ!ας ». 

β'. Σημειώσεις 

το ανωτέρω εγγραφον, ω; παρατηρεί τις, απαρτίζεται εκ δύο κυρίως 
μερών: α} τijς άπο 1182 ·1669 ιστορίας τ&ν είς Κρήτην εκ Βυζαντίου στα
λέντων καl ύπΟ τfiς Βενετίας άναγνωρισflέντων δώδεκα ~ Αρχοντοπούλων, Εν 
οίς καt ο! Χορτάτσαι (στ. 1-51 )· και β} τijς κα1'Jαυτο ιστορίας τ&ν Χορ· 
τατσών, μετα τfιν ύπΟ τών Βενετών 6γκατάλειψιν τfiς Κρ-ήτης, ητοι_ απΟ 1669 
μέχρι 1797 (στ. 51-66 }. "Ιδωμεν επt τii βάσει τίνων έγγράφων συνετάγη 
έκάτερον τών μερών τούτων. 

Μέρος α'. - Ούδεμία άμφιβολία χωρεί Ο τι ό συντάκτης τοϋ Εγγράφου, 
δια τi]v διατύπωσιν τοϋ μέρους τούτου, εlχεν ύπ' Οψει του άποκλειστικΟΟς τΟ 
λεγόμενον Χρονικόν τοfί 'Αντωνίου Trivan, τΟ όποίον απαρτίζεται, &ς γνω
στόν, εκ συλλογfjς διαφόρων έγγράφων και διηγ-ήσεων άναφερομένων είς τfιν 

Β ' I Σ ' δ' '5" " ' "'ψ το ίστορίαν τfjς Κρ-ήτης έπt ενετοκρατιας . υγκεκριμενως ε ειχεν υπ ο ει 

ι Βλ. περί τούτου Ε. G e r Ι a η d, Histoire de la noblesse cretoise au 
moyen ιige, Paris, 1907, σ. 16 κ.έξ. καt tδίq. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, ~ Αντ~νίου ;ρ ι
β« ν διηγήσεις περί Κρήτης, «Νέα "Εστία "• τόμ, 12 ( 1932 ), σ. 846 ~ 8ο2 ( ενfi.α 
καί λεπτομερfις καταγραφή τοϊί περιεχομένου τοu). Πρβλ. και Μ. 'Ι. Μα νου
σ α κ α, •Η παρα Trivaη άπογρσ.φή τής Κρήτης ( 1644) καl ό δή#εν κατάλογος τών 
κρητικών οίκων Κερκ'ύρας, « ΚρητικΔ Χρονικά~, τόμ. 3 ( 1949), σ. 35 ·59.' 
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τμijμα έκέίνο έκ τi]ς &ρχfiς τοίι Χρονικοϋ τΟ δημοσιευ-θΕν έν έλληνικii μετα· 
φράσει, έκ τοϋ ούδέποτε κυκλοφορήσαντος άχρονολογήτου Εντύπου « Οίκο· 
γένεια Βαρούχα », ύπο Ε. Gerland &; document ύπ' άρι1'J. ΧΙΙ ', και δη 
&πΟ στίχ. 1- 149, ώς καl τd είς αUτΟ άνήκοντα. περl εVγενοϋς καταγωγης καl 
προνομίων τών δώδεκα ~ Αρχοντοπούλωv εγγραφα τα δημοσιευ-θέντα κεχωρι

σμένως ύπο Gerland &; documents Ι· Π 2 και IV '· Προς άπόδειξιν άρ· 
κούμε-θα να παρα{}έσωμεν έκ τfjς μεταφράσεως ταύτης τας κυριωτέρας καl 

χαρακτηριστικωτέρας περικοπάς, παραπέμποντες έν παρεν{)έσει είς τας τοϋ 

ήμετέρου έγγράφου αντιστοίχους. 

- G e r 1 a η d, σ. 126, στ. 4- 12: ~ Ot δέ εlρημέvοι δώδεκα εύπαrρlδαι &vεχώ· 

ρησαν tκ Κωvσrαviιvουπ6λεως, άλλοι μέv συνοδευόμενοι ύπΟ έξ, άλλοι ύπΟ tπτά, άλλοι δέ 

ύπΟ δκrώ συγγενών· ήσαν δέ πάντες tvενήκοντα ... Επί κεφαλijς δέ αύτών ή το ό &γιώτατος 
κal άήzτηrος Ίσαάκιος Κομνηνός, ό υtdς τοϋ &γιωτ_άτου αύτοκeάτορος βασιλέως • Αλεξlοv 
Κομνηνοϋ ... αί_ τeιήρεις Ιlπασαι i}σav έκατόν κal μlα. (πρβλ. στ. 1-4 τοi:ί ήμετέρου 

έγγράφου }. 
- Αύτό-&ι, στ. 14 · 17: ... &.πεβιβάσ{}ησαν τα πληeώματα τών πλοlων ... έμειναν δt 

τών τeιήρεων μόνα τα κενα σκάφη, &τινα διαταγff του υlοϋ του αύτοκράτοeος iκάησαν 

πάντα ... {π-ρβλ. στ. 6-8 ή μετ. έγγρ. }. 
- ΑUτόfi.ι (σ. 127 }, στ. 27-30: .. . άνακτήσας δέ οϋτω τήv επι τijς νήσου κυριαe· 

χlav ό vlOς τοϋ αύτοκράτορος καl χeώμενος τff αύτοκρατορικff . τοϋ πατρός του iξovσlg.1 
διένειμε rήv κυριαeχlαv εlς τd:ς δώδεκα οlκογενεlας τών εύγενών άρχοντοπούλωv, όρlζωv 

τό μερίδιον έκάστης ώς τιμάριον ... {πρβλ. στ. 12- 14 fιμετ. έγγρ, ), 
- ΑUτό&ι (σ. 128 }, στ. 39- 42 : Άνακλη{}ε'iς δέ δ βασιλεύς "Ισαάκιος παeά τοϋ 

πατρός του αύτοκράτορος, δπως μεl-ι·υ παρ' αύτφ iv Κωνστανr:ιvουπόλει, {)έλοντος ένεκα 

τοϋ γήρατός του, va τφ παραχωeήσrι τήν αύτοκeaτορlαν, &φijκεν, ώς εlπον, πάνια τα 

άρχοντόπουλα ... (πρβλ. στ. 15 -17 fιμετ. έγγρ. ). 
- Αύτό&ι {σ. 129 ), στ. 62- 66 : Μεινάσης δέ ιijς αύτοκeατορlας εlς ιήν Εξουσlαν 

τοϋ Ίσαακίου καl τοϋ αflταδέλφου ιου • Ανδρονlκου, iπιΟυμοϋντες οδtοι vά ύπανδρεύσωσι 
ιήν άδελφήν των, διωμολ6γησαν τό συμβόλαιον lν έιει 1186 μειά τοV Δόν Βονιφατίοv 

μαρκίωνος ιοϋ Μονφερράτου, έκτός δέ rών άλλων προικοδοτήσεων παρεχώρησαν αότφ καί 

τΟ βασίλειον τijς Κeήτης κα'i την Θεσσαλονίκην ... ένεκα τijς άποστάσεως αύτών dπεφά

σισε νά τα άπαλλοτριώσrι, έπώλησε δε ιΟ βασίλειον τijς Κρήτης τfj γαληνοτάτυ δημοκρα

τίg. τ;jς Βενετίας έv έτει 1204 άντί τijς ποσότητος 100 ύπερπύρων κal χιλίων μαρκώv 
άργυρών, έπ'i τής ήγεμονlας τοϋ γαληνοχάτου δουκΟς Προρίκου ( • Ερρίκου) Δανδόλου. 

(πρβλ. στ. 20 · 27 ήμετ. έγγρ, ). 
- Αύτόfi.ι (σ. 131 ), στ. 100 -110: Άλλ" ή lνεηκή σύνεσις ... άπεφάσισε νά δια

πραγματευ{}.fί τήν εlρt}νην μετ α τών άρχονzοπούλων ... &φοϋ Επί 58 δ λα έτη έπολέμουv ... 

(πρβλ. στ. 38 ·41 ήμετ. έγγρ. ). 

1 Ε. G e r 1 a η d, 8νιt' 6.νωτ., σ. 126 κ.έξ . 
2 Αύτόfi.ι, σ. 76-89. 
s Αύτό&ι, σ. 111-117. Κατα τήν είς κεφάλαια κλπ. ύποδιαίρεσιν τοiί Χρονι

κοiί τήν γενομένην ύπό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, 8ν-&' άνωτ. («Νέα Έστία "• τόμ. 12, 
σ. 847 ), τό τμήμα τοiίτο άντιστοιχεϊ πρΟς τdς π~ραγράφους ύπ' άρι-&. ΙΙΙ ·Χ τοiί 
κεφαλαίου Α' τοϊί πρώτου μέρους. 
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- Αυτό{}ι (σ. 132 ), στ. 125 ·128: Συνομολογηθείσης τijς εleήνης μηνl Φεβρουα· 
eίφ τοϋ Ι 264 lrovς μεrαξύ τού προσφιλεσrάrου εύγενοϋς ό.νδρός Μάρκου Δανδάλου, δου
κδς τής Κρήτης, ό.ντιπροσώπου τijς rαληνοτάτης •Εvεrικής κυριαρχίας, καt των Κωνσταν· 

τινουπολιτών ό.ρχοντοπούλων . .. (πρβλ. στ. 43-46 ή μετ. έγγρ. ). 
- Αilτό&ι (σ. 133 ), στ. 141-149: Οiίτω ... τό &είπατε πeοσκυνούμενον έμβλημα 

τοϋ •Αγίου Μάeκου ... κληρονομικώς Qιετηeήθη εlς τούς άπογόνους άπό τοϋ 1'204 μέχρι 
τοϋ 1669, ... 8τε ... lξεπληeώfJη ή ούρανόfJεν άπόφασις τής άπολεσfJεlσης lλεvfJεelaς τijς 
πατeίδος διά τijς μεταβάσεως αύτijς ... είς τόν ζυγόν τijς τυραννικfjς 'Ο{}ωμανικijς μοναρ
χίας, "fnς lμόχ{}ησε 1 ί'να λάβυ την κατοχήν, άντιστα{}έvτων lπιμόνως τών iιπερασπιστών 

της lπί 8λα 24 8τη. (πρβλ. στ. 48 ·51 ήμετ. έγγρ. ). 

eΩς καfJίσταται προφανές, 1'1 σύμπτωσις τών δύο κειμένων, καl ώς πρΟς 
το περιεχόμενον ( !δί" δε τaς χρονολογίας, τοlις &ρι iJμovς και τaς aλλας λε· 
πτομερείας) και ώς πρΟς την σειρdν της έκ{}έσεως τών γεγονότων, άλλα καl 
ώς πρΟς την φραστι~fιν ετι διατύπωσιν, είναι άπόλυτος: ΤΟ περL Χορτατσών 
πιστοποιητικΟν έστηρίχ·θη, ώς πρΟς τΟ πρώτον αύτοϋ μέρος, είς άντίγραφόν 
τι τοϋ Χρονικοϋ Trivan περιλαμβάνον και τα γνωστα περl ~ Αρχοντοπούλων 
εγγραφα. Είναι γνωστΟν δτι μ€ τοιαiίτα Εγγραφα καl άντίyραφα είχον έφο· 
διασ,'Ji'j και α! aλλαι εi>γενείς ο!κογένειαι τi'jς Κρήτης ( Καλλιέργαι, Σκορδί· 
λαι, Βλαστοί, Βαροϋχαι κλπ.) προς κατοχύρωσιν η διεκδίκησιν των φεουδα

λικών δικαιωμάτων και προνομίων των 1• 

Τίνες τών είδήσεων τοϋ άποσπάσματος τούτου τοϋ Trivan, δ8εν έπή· 
γασε τΟ ήμέτερον Εγγραφον, είναι 'ιστορικώς άπηκριβωμέναι καl τίνες &ποτε~ 
λοϋσι μυ-θεύματα, έξήτασεν 1]δη τόσον καλώς ό Gerland 2, ώστε περιττεύει 
ένταiίfJα πάν CJ.λλο σχόλιον. Θα άρκεσfJώμεν μόνον να ύπομvήσωμεν δτι ή 
περιλάλητος έπιστολη (πρόσταγμα) τοϋ αi>τοκράτορος 'Αλεξίου (Α' η Β' ; ) 
τοϋ Κομνηνου άπΩ 1182 πρΟς τους επαναστατημένους Κρfiτας περl άποσtο
λiiς ε!ς την νi'jσον των δcδδεκα 'Αρχοντοπούλων, η παρατεiJείσα ύπο Gerland 
VπΟ διωρfJωμένην χρονολογίαν 1092, ώς document ύπ~ άρι8. Ι 3, είναι 
Εyγραφον πασιφανώς πλαστόν, ώς Εδειξεν ή -δπΟ τοϋ έρευνητοϋ τούτου 
γενομένη έξέτασις \ έβεβαίωσε δΕ και η νεωτέρα ερευνα 5• ΤΟ αύτΟ 'ίσχύει 

it!~ ' 
!!! ι Βλ. Ε. Gerland, εν-&" άνωτ., σ. 6-16, 37-39 κ.&λλ. 

1

[1. ~~: ' 2 Αύτό&ι, σ. 126- 132, εις τdς iιποσημειώσεις τοϋ έκδιδομένου κειμένου. 
fl! 3 Α'ύτό&ι, σ. 76- 85. 
!I!: 4 ΑVτόft-ι, σ. 19-26. Πρβλ. και τήν νεανικΥιν έργασίαν τοϋ Ν. Β. τ ω μ α-
Ηf δ ά κ η, ΤΟ χρυσόβουλλον τών Κομνηνών, < ΠεριοδικΟν Δελτίον Βιβλιο&fικης Κρητι-
!i!:. κοϋ Φιλολογικοϋ Συλλόγου έν Χανίοις;ο, έ'τ. Α', τεϋχ. β'-γ' ( 1928 ), σ. 65-85. 
!1J: 5 Βλ. F r a n z D δ 1 g e r, Regesten der Kaiserurkunden des όstrδmischen 
!]; Reiches. 2. Teil: Regesten '\ron 1025- 1204, Mίίnchen u. Berlin, 1925, σ. 89, 
I!\ άριο&. 1552. ·ο Dδ1ger εσχεν ύπ' Οψιν ούχί τάς παρά Ε. G e r 1 a η d, έν&' άνωτ., 

ι 

I, 
I 

!Η τέσσαρας έλληνικό.ς μεταφράσεις τοϋ έγγράφου, άπορρεούσας πάσας έξ ιταλικών κει-
. ,_ μένων (βλ. αύτό-&ι, σ. 20 ), &λλ' &.γνοη&βν {ιπΟ Gerland tταλικΟν κείμενον, έκδεδο· ι 

111. 31 ·12 . 1956 :11, 

l!f 
1
1
11 
ιr 
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καl δια τα είς τοϋτο προσηρτημένα Εγγραφα, fίτοι τόυς καταλόγους τών είς 
Κρήτην σταλέντων Βυζαντινών &ξιωματούχων και ~Αρ;φντοπούλων, τοVς -δπό 
Gerland παρατει<Μντας ώ; documents ύπ~ &ρι-8. ΙΙ και IV 1• Πάντα ταϋτα 
έπ],άσ8ησαν ένωρlς ύπΟ τών Οντως παλαιών ίσzυρών οίκογενειών της νήσου 
πρΟς άναyνώρίσιν και άνανέωσιν τiϊηι προνομίων των ύπΟ τών κuριάοχω~ 
Βενετών. Εί,•αι δΕ δρ8η έν προκειμέ\'φ η παρατή9ησις τοϋ Στεφ. Ξαν~ου
δίδου, καa~ ην «τα μΕν Εγγραφα τα σχετικα πρΟς τους δώδεκα αύτους ~ Αρ
χοντοπούλλους και την έv τii νήrJφ κατανομήv των είναι προφανώς κατα τΟ 

πλείστον νεώτεραι διασκευαι καl παραποιήσεις, άλλ~ η βάσις, έφ" fi; έστηρί· 
χfJησαv o'L πλάσαντες αυτα είναι ,πι-&ανώ; οlιχl τελείως άστήρικτος. CΈν είναι 
β'β " ο Ά - , , ε αιον, οτι οι ρχοντορρωμαιοι αυτοι, ε"ίτε ίθαγενείς Οντες είτε έκ Κ/πό· 

λεως η Cί.λλων έπαρχιών τοϋ Βυζαντ. Κράτους έλ{}όvτες, εύρίσκοντο πολiι πρΟ 
τής έvετικΥjς κατακτήσεως έν τη νήσφ και άπετέλbυν η)ν άρχουσαν τάξιν 
κατέχοντες κτήματα μεγάλα και άσκοίiντες έξοuσίαν και δύναμιν μεγάλην έπι 
τοϋ 'ι&αγενοϋς πληfJυσμοU ... » 2• 

1\ί έ ρ ο ς βΌ- ~Ενταϋ-&α ό συvτάξας τΟ πιστοποιητικΟν είχε ποΟ όφΗαλ· 
μΟΟν Εγγραφα χορηγηδέντα είς τσUς Χορτάτσας έν Πελοποννήσφ καί Σμύρνη, 
τα αlιτα η &νάλογα πρΟς τα έν τ4) καταJ.όγφ τi]ς συλλογης Γερμ. ~Α ντωνιά· 

μένον ύπΟ Μ a r i η ο e Ν i c ο 1 Ο Ρ i g n a t ο r e, Memorie stori_che e critiche 
dell'isola di Cefa1oηia dai tempi eroici aila caduta della Repubblica Veneta 
τόμ. I, Corfiι, 1887, σ. 67 · 72, δπερ, ώς διεπιστrόσαμεν, εΙ ναι φραστικώς διάφορο~ 
τ~ϋ πα~ά. Trivan. ~ά ύ:τερ τfι~ δη&ε; γνησιότ;τος τοϋ έγγράφου έπ' έσχάτων γρα· 
~εντα ~:το Γ. Α. Σηφακα, Το χρυσοβουλλον Αλεξίου Β'Κομνηνοϋ καi τά δώδεκα 
αρχοντοπουλλα ( 1182 μ.Χ. ) , «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 2 ( 1948 ), σ. 129 -140 εtναι 
δλως ιiσύστατα· βλ. καt τήν όρ-&ηv κρίσιν τοϋ F. D [δ Ι g e r J έν « Byzaηtinische 
Zeitschrift », τόμ. 45 ( 1952 ), σ. 441. 

1 Βλ. Ε. Gerlaηd, έν-&' άνωτ., σ. 28,37-39,86-89 καl111-117. Μό
νον :ά αύτό&,ι παρατι-&έμενα ύπ' &.ρι&. ΠΙα καί Illβ (σ. 90- 110 ) έγγραφα φαίνον· 
;αι οντω; γ~σια (~λ .. σ. 26 · 28 ). Τό πρώτον τούτων, έλλείπον παρά Trivan, τοU 
ετους 1184 (η, κατα τον Gerland, τού 1191 ) έπανεξεδό&η μετό. σπουδαίων τοπο· 
γραφικών καί ϋ.-λλων διασαφήσεων ύπΟ Σ τ ε φ. Ξ α ν{} ο u δ ί δ 0 υ. Τό δίπλωι.ια 
( προβελέγιον) τ<ί}ν Σκορδιλών Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 2 1939) σ. (299 -·312 ύπέρ ;ης 
γν~σιότητος δέ αύτοϋ, παρά τινας διαλεκτικάς &.'\•ωμαλίας, άπ~φαίνεται και δ ~-r a η z 
D ο 1 g e r, Regesteη der Kaiserurkunden, z. Teil, σ. 90, άQι-&. 1561. Τό δβ δεύ· 
τερον, τΟ χορηγη-&έν καί τούτο iιπΟ Κωνσταντίνου Δούκα, δουκΟς τfις Κρήτης τίj 
π~οστάξει τοϋ αύτοκράτορος "Ισαακίου "Αγγέλου ( 1185-1195 ), είς τούς λοι~ούς 
δεκα ( πλήν των ήδη λαβόντων Σκορδιλών καί Φωκάδων) ευγενείς οίκους τijς 
Κρήτης καί χρονολογούμενον ύπΟ Gerlaηd &.πΟ Σεπτ. 1192 ( ώς φέρον ίνδικτιώνα 
IA' ), Οπερ δεν μνημονεύεται παραδόξως ύπό F. D Ο 1 g e r, ·εν-&• άνωτ., {}(ι έξετά· 
σωμεν άλ-λαχοU. 

2 Στεφάνου Ξανi}ουδίδου, ·Η •Ενετοκρατία έν Κρήτυ κλπ., Athen, 
1939, σ. 18 . 

ΕΠ.ΕΤΗΡΙ:!; ΕΤΑJΡ:ΕΙΑΣ: ΒΥΖΛ.ΝΤΙΝΩΝ Σ:ΠQΥΔQΝ ·&0 , Ki:' 18 
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δου Ώπ~ &ριδ. 4β καl έξfjς. Δυστυχώς, Εvεκα της Ciκρας συντομίας καl yεvι~ 
κότητος τοϋ' μέρους τούτου, δΕν δυvάμε&α να προβώμεν παρd μόνον εϊς τοiις 
&κολούδους ταυτισμαUς Εγγράφων της συλλογfiς τα1Jτης πρΟς &ντίστοιχα τflς 

συλλογijς Άντωνιάδου. 
Στ. 53· 56. Τα ένταϋl!α λεγόμενα &ναφέρονται συλλήβδην εiς τ aς 

ι!π' &ριl!. 4 (β- {j) καl 5 (α- ζ) ομάδας έγγράφων τijς συλλογijς Άντω· 

νιάδου. 
Στ. 58-61. Πρόκειται προφανώς περl τοϋ ι!π' &ριl!. 8 έγγράφου τijς 

συλλογης s Αντωνιάδου, χρονολογουμένου, ώς ε"ίδομεν άνωτέρω, &πΩ 1716. 
'Ε,·διαφέρουσα είναι .. ή Sνταϋ-θα πληροφορία Οτι κατd την ύπΟ τώv Τούρκων 
κατάληψιν τijς Πελοποννήσου ( 1715) έφονεύθη μαχόμενος δ &ρχηγος τijς 
οίκογενείας Χορτάτση. ~Επειδiι δΕν είναι δυνατΟν νCι πρόκειται οίίτε περl τοϋ 
'Εμμανουήλ, Ι!ανόντος ;jδη &πο τοϋ 1709 (βλ. !!γγρ. Άντων. ι!π' &ριl!. 6 ), 
οϋτε περl τών υίών αlιτοϋ Φραγκίσκου ( έπιζήσαντος) η Μελετίου ( &πλοϋ 
ϊερέως ΟΎτος), πιστεύομεν Οτι πρόκειται περl τοϋ τρίτου υίοϋ αlιτοίί 
Λούκα, τΟν Οποίον δντως δΕν συναντώμεν πλέον μετ& τΟ 1715. Ό Whit
tall, χαρακτηρ(ζων το περιστατικον τούτο τ;jς αiχμαλωσ(ας και έξαγορας τijς 
οίκογενείας Χορτάτση ώς « λίαν παράδοξον ϊστορίαν », προσθέτει περι αύτοϋ, 
μ?τ<Χ τfιν παρά&εσιv τοίί εγγράφου, τ<Χς &κολού3ους λεπτομερείας, τας Οποίας 
tlντλησε προφανώς έκ τf}ς οίκογενειακi]ς παραδόσεως: 

« ~ο τότε &ρχηγΟς τf}ς οίκογενείας fιτο επι κεφαλf}ς βενετικοίί στρατοίί 
και έφονεύ{}η είς τΟν κατα των Τούρκων &γώνα. Ή χήρα του fιχμαλωτίσ{}rj 
ϋπΟ τούτων, άλλα πρΟ τf}ς αίχμαλωσίας της &πέκρυψεν αϋτη τα πολύτιμα κο
σμήματά της, η το ι &δάμαντας, καμέους κλπ., εντΟς σάκκου Ον αϊ γυναίκες 
~φερον ώς περισκελίδα τότε είς τα μέρη ταίίτα. "Έτυχε διακριτικijς ~ιετα
χειρίσεως εκ μέρους τών αίχμαλωτισάντων αύτfιν και ηχ.fiη είς Κωνσταν
τινούπολιν πρΟς πώλησιν. Κατα τΟν χρόνον τf}ς αίχμαλωσίας της ήτο 
~γκυος καl τρείς ήμέρας πρΟ της ύπΟ τής Βενετίας πληρωμής τών πρΟς εξα
γοράν της χρημάτων εγέννησεν υίόν, τΟν Οποίον οί Τοίίρκοι fιρνή3ησαν να 
επιτρέψουν είς αυτην δπως παραλάβη, λέγοντες δτι, ώς γεννη&εις έv αίχμα
λωσίζf, fjτo ίδιοκτησία των. ~Η δυστυχf;ς γυνή, μη -θέλουσα ν" &φήσn τΟν 
μόνον της υίΟν είς χείρας τών Τούρκων, ενεχυρίασε τα κοσμήματά της παρά 
τι νι Γενουάτη εμπόρφ εν Γ αλατG και έξηγόρασε τΟ τέκνον της. Cl Α μα δΕ τfi 
έπανόδφ της είς Βενετίαν, &.πέστειλε τΟ είς αύτf;ν προκαταβλη-θΕν ποσΟν καl 
άνέκτησε τα κοσμήματά της» 1• 

Στ. 62 κ.έξ. Νοείται βεβα(ως το ι!π' &ριl!. 7 δγγραφον τijς συλλογijς 
'Αντωνιάδου περl διορισμοϋ ώ; Προξένου τijς Βενετ(ας sν Σμύρνη τοϋ Φραγ
κίσκου Χορτάτση. Ο.Οτος 8& -1jτο δ « επι κεφαλής » της οίκογενείας μετ& 

1 J. w. w h i t t a 1 ι εν&' άνωτ., σ. 125 ( μετεφράσαμεν έκ τοϋ άγγλικοi.;"). 
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τΟν &άvατον τοϋ άδελφοU του Λούκα. co δΕ μνημονευόμενο-- ώ- διt:χδεχitεις 
~' e' .,. cA' ' ' αυ:ον υιος το~ ητο ο ουκας Χορτάτσης, δ και μεριμνήσας πρΟ; χορήγησίν 

του σχολιασ3εντος πιστοποιητικοίί. 

Β'-ΑΝΑΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΤΩΝ ΧΟΡΤΑτΣΩΝ 

~ο έν τψ πρώτφ μέρει τfjς παρούσης έργασίας εκδο11εlς και σχολιασ"3εlς 
κατάλογος τών εγγράφων της συλλογfjς Γερμανοϋ ~ Αντωνιάδου έπιτρέπει ευ

τυχώς είς ήμάς να καταρτίσω μεν σχεδΌν πλfiρες καl δριστικΟν τΟ γενεαλογι~ 

κΟ~ δένδρον τοίί εύγενοϋς κλάδου της ο'ίκογενείας Χορτάτση άπό τοϋ τέλους 
του 16ou αίώνος, Οτε εUρίσκετο ε'ίσέτι έν Κρήτη, μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 19ου 
cι~, c '~Σ' , οτε επαυσεν υφισταμενη εν μυσνη. Κατ~ άγα"3Υιv δΕ σύμπτωσιν, δυνάμε-θα 

να συμπληρώσωμεν τοϋτο δια τοϋ γενεαλογικοίί δένδρου τών έκ ftηλυγονίας 
άπογόνων τών Χορτατσών έν Σμύρνη κατα τΟν 19ον αίώvα ναλλοαγγλικών 

οiκοyενειων. Giraud καt W!Jitta!I, χάρις ε!ς το προμνημονευl!εν βιβλtον τοϋ 
]. W. Wl11ttall, ίδίg δμως χάρις είς τΟ έν ~τει 1934 -δπΟ τοϋ άvεψιοίί τού· 
του Edmund Haydu Giraud έκδοθέv, το περιέχον λεπτομερi'j καl &κοιβij 
την ίστορίαν τούτων και πολλσU; έπι μέρους γενεαλογικοVς πίνακας ι. ~Επι 
τfi βάσει λοιπΟν τών δύο τούτων άρίστων πηγών κυρίως, &λλd καl τών πολυ

τίμων σημειωμάτων τοίί Ν. Χ. Κωστη και άλλων &λλο{)εν ήντλημέ\•ων είδή
σεων, κατηρτίσαμεν τΟν κατωτέρω παρατιθέμενον ήρι-θμημένον γενε·αλογικΟν 
κατάλογον ( ι!π' &ριl!. 2 ). 

e • :σϋ καταλόγ~υ τούτο~ έκρίναμεν χρήσιμον να προτάξωμεν &ναγραφην 
(υπ αριft. 1) παντων των λοιπών- εύγενών και μη- γνωστών είς ήμας 
Χορτατσών εν Κρήτη και να έπιτάξωμεν όμοίαν ( ύπ~ άρι11. 3) τών άλλων εν 
Σμύρνη &νεξακριβόηου καταγωγης Χορτατσών τοϋ 1Sou καl ιgou αίώνο"' 
συγκεντροϋντες τι1:ς πολ].αχοϋ διεσπαρμένας .περl έκάστου μαοτυρίας. Πο~: 
γματευόμε{}α δε περι τούτων είς τα δύο χωριστα ταϋτα κεφάλα~α, διότι άκ~ι-

1 Family Records. Α Record of the Origin and History of tbe Gira d 
an_d Vi7hittall families of Turkey, by Ε d m u n d G i r a u d, And a sh;·t 
Hιstory of the La Fontaine family, by J a m e s L a F 0 n t a i n e D d' ι d 
t th 

1 
·ι· . . , e ιca e 

ο e amιιes ιn questιon and not for saie or circulation to the p bl. 
MCMXXXIV, Printed by Adams Bros and Shardbow, Ltd. Jn the city ofuLoι~~ 
don. Εtναι παράδοξον πώς ό άλλως λCαν ένημερωμένος Giraud δΕν άναφέρε ' 
π.ροεκδοtΗ:ν ~ βι~λLον, τοίί έκ μ~τρΟ~ &εLου ταυ \Vhittall, ούδέ γνωρίζει τι περL ι τ~~ 
ο~κογενειακων εγγραφων Χορτατση. ΤΟ λίαν δυσεύρετον τοίίτο εργον ήδuνήft>ημεν 

ν~ ίδωμεν παριΧ τφ κ. • Αλεξάνδρcp Μπενάκη, δν καί έντεϋfi.εν εύχαριστοίiμεν οfi.ερ
μαtατα, διότι έπέτρεψεν είς ήμάς λίαν προ&ύμως νό. χρησιμοποιήσωμεν αύτΟ καί ν' 
δημοσιεUσωμεν έξ αύτοίί τt]ν προσωπογραφίαv τοU Λούκα Χορτάτση. α 
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βώς αί μαρτυρίαι αύται δ6:ν είναι τόσον έπαρκείς, όSστε να Επιτρέψουν τfιν 
είς τΟ σχηματισ{}Εν γενεαλογικΟν 'δένδρον Ενταξι ν τών &ναγραφομέVων η τΟν 
καταρτισμΟν έτέρων δένδρων. Δια τοϋτο καl περιοριζόμεΗα εϊς άπλfjν, Clνευ 

&ρι{}μήσεως συναγωγfιν αύτών, εlιzόμενοι Οπως νέαι έ'ρευναι συμπληρώσωσι 
τα κενα καl διαφωτίσωσι τdς πρΟς &λλήλους σχέσεις αUτώv. 

Δέον νd σημειω-θfί δτι οϋτε ό κατάλογος, οίJτε α'l δύο άναγραφαl Εχουν 
σκοπΟν τiιν παροχfιν Εξαντλητικών βιογραφικών εLδήσεωv, άλλ" άπλώς την 
άπαρί-θμησιν καl την χρονολογικiιν τοπο-Οέτησιν η καl τiιν γενεαλογικi}ν 

συσχέτισιν τών άναγραφομένων. 

1. Άνιχyριχφ7) τών έν Κιιήτιι Χοιιτιχτσών. 

ΟΊ έν Κρήτη εlιγενείς Χορτάτσαι είχαν παλαιό8εν τ&ς κτήσεις των Είς 
την περιφέρειαν τfίς Ρεδύμνης. τα δρια τών κτήσεων τούτων κα{}ορίζονται 
i]δ11 έν τiί) f.γγράφφ τοϋ δουκος τfjς Κρήτ1]ς Κωνσταντ[νου Δούκα απο 
Σεπτεμβρ[ου 1192 (κατ& διόρ{)ωσιν τοϋ Gerland, αντl 1182 ), δι' oi\, κατό· 
πι ν δρισμοϋ τοϋ αUτοκράτορος ~Ισαακίου ~Αγγέλου, άνανεοϋνται τα φεουδα
λικα προνόμια τών εύγενών οϊκων της Κρήτης 1.- ~Αλλ&. καl κατα την έν τψ 
Χρονικψ τοϋ Trivan άπογραφi}ν τοϋ 1644, μνημονεύοντάι μεταξV των « no
bili Cretensi » τijς ΡεiJύμν1]ς ( δlς μάλιστα) οι « Cortazzi » '. Καl σήμερον 
δ~ ετι διασώζεται οϊκογένεια Χορτάτση έν τψ χωρίφ 1\ίέση, κα{}ώ; καl τοπω
νύμιον « τοϋ Χορτάτση » Εν τ'fi κώμη ~ Αργυρουπόλει 3 τijς Επαρχίας Ρε{}ύ

μνης. Οί πλείστοι των κατωτέρω άναγραφομένων είναι Επίσης Ρε{}ύμνιοι 
καl εύγενείς, Οχι δμως πάντες. :ΜεταξV αύτών εϋρηνται dσφαλώς καl οί πρό
γονοι των έν τψ ύπ~ άρι{}. 2 καταλόγφ νεωτέρων Χορτατσών, δυστυχώς δμως 

δ μετ~ αύτών συνδετικΟς κρίκος λαν{}άνει εϊσέτι. 
<< Μιχαi)λ Χορτάτζης τού ποτe Εύστα~ίου καt οί άδελφοί του» 

άναφέρονται έν τψ άνωτέρω έγγράφψ τοϋ 1192 μεταξV τών Sμφανισ-3έντων 
καl ζητησάντων την έπικύρωσιν των παλαιών αδτών φεουδαλικών δικαίων 4• 

Cortazzi ( dνευ βαπτιστικοϋ ), καiJολικος f.π[σκοπος Χερρονήσου, 

1 ΤΟ έγγραφον φέρεται Εκδεδομένον παρ& Ε. G e r 1 a η d, εν&' άνωτ., σ. 99-
110, ύπ' άρL-&. ΙΙΙβ (βλ. περί Χορτατσών έν σ. 105 ). 

2 Μ. 'I. Μ α ν ούσα κ α, Ή παρό. Τrίνaη άπογραφή τfjς Κρήτης ( 1644) κλπ., 
« Κρητικδ. Χρονικά »

1 
τόμ.- 3 ( 1949 }, σ. 56, άριο&, 29 καί 38. 

3 Νι κο λ. Εύαγγ. Χατζιδάκι, Συμβολή είς τΟ τοπωνυμικόν τfjς Κρήτης. 
ΤοπωνuμLαι τοU χωρίου Άργυρουπόλεως, ΕΕΚΣ, τόμ. 1 { 1938 ), σ. 456 (·&ρι-&. 11 }. 

4 Ε. -G e r 1 a η d, εν-&' άνωτ., σ. 101. ·ο Εύστά-θ·ιος Χορτάτσης άναφέρεται 

καl εLς τό αύτ:όίl-ι ύπ' άριο&, Ι Sγγραφον ( βλ. σ. 85 }, ώς καί είς τΟ ύπ' άρι-&. IV 
(βλ. σ. 115), Οπου μάλιστα καί S:rεροι ε; Χορtάτσαι· άμφότερα Ομως τΟ. έγγραφα 
ταUτα εtναι πλαστά, ώς έδεLχ-&η ύπΟ τοU Ger1aηd, 
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έκJιεγεlς ύπΟ τοϋ δυτικοϋ άρχιεπισκόπου Κρήτης μετ&. τΟ 1234 και Οριστι
κώς τοποiJε;1]13εlς ύπο ;οϋ πάπα Γρ1]γορίου ΙΧ τfί 11 Φεβρουaρ[ου 1237'. 

Θεολογος Χορτατζης λαμβάνει έκ νέου παρ& τών Βενετών, δια τ· 
-θ I ~ I - 126• ' '\ ~ ης 

συν ηκη:; ειρηνης του ο, τα προ της επαναστάσεως τοϋ 1262 ύπ~ αUτοϋ 
κατεχόμενα φέουδα 2• 

, :εώργ_ιος_ καt Θε~δωρος οί χ;ορτάτσαι, αδελφοl, σι γενναίοι αρχ11 · 
γοι της κατα των Βενετων κρητικ}iς επαναστάσεως τοϋ 1272- 1278 οϊτινε 

' ' 7 I 1 I ς, 
μετα την ητταν των, κατεδικασ&ησαν εϊς άειφυγίαν και κατέφυγον εϊς τΟν 

αύ,τοκ~άτορα τοϋ ~υζαν~ίου Μιχ~i}λ Η' Παλαιολόγον 3• 015τοι εΙχον μετάσχει 
και της προηγουμενης επαναcττασεως τοϋ 1262 και μνημονεύονται είς την 

συνiJήκ1]ν τοίί 1265 •. Τοϋ Γεωργ[ου αναφέρονται υιοl ό Μιχαi)λ καl ό 
Κωνσταντίνος, τοϋ δΕ Θεοδώρου ό 'Εμμανουήλ '. 
• Μιχαi)λ Χορτάτζης, ανεψιος τώv δύο προ1]γουμένων, γνωστος ηδ11 έκ 

της συνflήκης τοϋ 1265 6, δστις μετ& nΊv καταστολfιν της Επαναστάσεως τών 
Χορτατσών συνδιαλλάσσεται μετα τά\ν Βενετών ( 1278) καl απολαύει α ν • 
σ ο 7 β δ ο δ' I ~ ' ~ I μ η 
τιας , ρα υτερον ε συμπραττει εις την επαναστασιν τοϋ "Αλεξίου Καλ· 

λιέργ1] ( 1283) 8 καl μν1]μονεύεται ε!ς την συνiJήκψ τοϋ 1299 '· 

Κωνσταντίνος Χορτάτζης &vαφέρεται έν τfί απο Νοεμβρ[ου 1332 
ι;υν13ήκη τοϋ αvτοκράτορος Άνδρον[κου Γ' Παλαιολόγου μετι\ τών Βενετών 
ως ΒενετΟς ύπήκοος Εχων λαμβάνειν 240 ύπέρπυρα « ε'tς ίκανοποίησιν πανίων 
μεταξωτών καl τζοχών καl dλλων ε!δών κρατ1]iJέντων παρ& &ν13ρώπων τfjς 
βασιλείας μου περl τΟν λιμένα τοϋ (lεροϋ » ιο. 

1 Giuseppe Gerola, Per la cronotassi dei vescovi cretesi all'epoca 
Veηeta, Veηezia, 19141 σ. 38. 

, 
2 Σ_ τ ε φ .. Ξ α ν-& ο υ δ~ δ~ υ, ·~ :Εν~τοκρατία Εν Κρήτ!J κλπ., σ. 48. Τό β ι~ 

βλι~ν τοu G u 1 d? S c a f f ι η ι, Notιzιe ιntorno ai primi cento anni della Domi
nazιone Veneta 1n Creta, A1essandria, 1907, έν-&α (σ. 35-41) τΟ κείμενον της 
συν1Jήκης, δέν ηδυνή&ημεν να tδωμεν. 

: Β~. ~ύτόi}ι, σ. 49-55, έν-&α λεπτομερής έξιστόρησις τών γεγονότων. 
Αυτ:ο-&ι, σ. 46- 48. 

5 Αύτ:ό'θ-ι, σ. 47, 51. 
6 Αlιτό'θ-ι, σ. 48. 
7 Α'ότό-&ι, σ. 54. 
8. Αύτόf}ι, σ. 59. 
9 Έδδ' ''Ε . ... κ ε ομενην υ~ο · G e r 1 a n d, Das Archiv des Herzogs von Kaηdia 

ιm koωgl. Staatsarchιv zu Venedig Strassburg 1899 σ 121 20 ' 127 ..... ' • ι · 1 η. και σ. , 
~· .16,, Σ τ: ε φ, ;-α ν-& ο." δ ί δ ο υ, Συν&ήκη μεταξiι tfίς •Ενετικής Δημοκρατίας καl 
Αλεξιου Καλλιεργοu, « Α-&ηνα », τόμ. 14 ( 1902) σ 303 καί κ Δ Μ • ζ 
'Η , . - ι · · . ε ρ t ι ο υ, 
~, συν~ηκη, Ενετων- Καλλέργη καί οί συνοδεUοντες αύτή ν κατάλογοι, "Κρητικό; 
Χρονικα :., τομ. 3 ( 1949 ), σ. 266. 

. 1·0 Μ i k 1 ο s i c h - Μ ίi 11 e r 1 Acta et dip1omata grεeca medii revi, τόμ. ΠΙ 
Vιndobonnre, 1865, &.ριfr. XXV, σ. 109. Βλ. καt τ:i]ν λατινικήν μετάφρασιν τfι~ 
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'Αλέξιος Χορτάτζης ό Παλαιολόγος &ναφέρεται &; !]δη τεflνειΟ; 
Ιδιοκτήτης γijς έν τij περιοχii τijς Ζίχνης έν έγγράφφ τοϋ 'Οκτωβρίου τοϋ 
1353 •· έν έτέρφ έγγράφφ &πο Μαρτίου 1355 &ναφέρεται &ς ζώσα εΙσέτι 
πρψην ιδιοκτήτρια τijς αfΙτijς γijς η Παλαιολοyίνα ή Χορτάτζαινα ( &νευ 
β - ) ' " {}' • 'ζ " , δ ) I 8 "Α ' , απτιστικου , ητις α ητο συ υγος η α ε ,φη του . ν ουτος προηρχετο 

εκ τών Κρητώv Χορτατσών, δΕν είναι άπολύτως βέβαιον. 
Μανουi]λ Χορτάτζης, &νακαινιστi]ς τοϋ έν Καντάνφ Σελίνου καl ε\ς 

8έσιν Λαμπιριαν& ναοϋ τf)ς eΑγίας Κυριακrjς, κατ& την έν αύτ4;ι έπιγραφην 
( 14ου • l[)ou αΙώνος) 4• 

~Αντώνιος Χορτάτσης, πατηρ τοϋ Μικιολέτου καl Κωνσταντίνου, περL 
ών κατωτέρω. Εtναι πι8ανώς ό αύτός πρός τΟν ϋπΕ:ρ ο-δ τΟ άπΟ 31 Αύyού· 
στου 1466 ϊ!γγραφον τοϋ Δόγη τijς Βενετίας Cristoforo Moro 5• 

~Αντώνιος Χορ-cάτσης, παρασχc1ν τ&ς ύπηρεσίας του εlς τfιν Βενε
τίαν, λαμβάνει ίσοπολιτείαν πρΟς τοUς Βενετοiις τιμαριούχους και προνόμια 
τiί 24 Μαρτίου 1466 6• Ό αvτός προς τον προηγούμενον; 7 

Μικιολέτος καt Κωνσταντίνος Χορτάτσαι, υίοι 'Αντωνίου (βλ. 
άνωτέρω ), άνδραγα{}ήσαντες έν τii ύπΟ τών Τούρκων άλώcrει της Χαλκίδος 
( 1470 )" ο πρώτος ~δρασε και κατa τi]ν συνωμοσίαν τοϋ Σήφη Βλαστοu 

( 1454), &; και έν Χίφ 8• 

Κωνσταντίνος Χορτάτσης, ζημιωιJεlς έν τii &λώσει τijς Χαλκίδος, 
οστις προτείνεται τiί 9 Νοεμβρίου 1492 δπως λάβη βοή{}ημα &πο 6 Φε· 
βρουαρίου 1480 9, πι8ανώς ό αUτΟ; πρΟς τΟν δεύτερον των προηγουμένων δύο 
άδελφών 10• 

σuν&ήκης παρα Τ h ο -ω a s- Ρ r e d e 11 i, Dip1omatarium Veneto- Levantinum, 
τόμ. Ι, Venetiis, 1880, άρι&. 118, σ. 232. 

ι Actes de Chilandar pubties par L. Ρ e t ί t et Β. Κ ο r a b 1 e v, Saint
Petersbourg-, 1911, άρι&. 141, σ. 298. 

2 Αύτό&ι, άρι&. 142, σ. 300. 
3 Βλ. Α v e r k i ο s Τ h. Ρ a p a d ο p ο u 1 ο 5 1 Versuch einer Genealogie 

der Palaiologen. 1259-1453, Speyer a. Rb., 1938, σ. 76 · 77, άριir. 121. 
4 G i u s e p p e G e r ο 1 a, Monumenti Veneti nell' isola di Creta, τόμ. IV, 

Venezia, 1932, σ. 456- 457 ( άρι&. 30 }. 
5 'Έγγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδοu ύπ' άρι&. 3β, 
6 Η. Ν ο i r e t, Documents inedits κλπ., σ. 501. 
7 Βλ. ήμετέρας σημειώσεις άνωtέρω, σ. 254- 255. 
8 Μνημονευόμενοι έν έγγράφφ Γερμ. 'Αντωνιάδου ύπ' άρι&. 2α. Βλ. καί τάς 

είς αύτΟ ήμετέρας σημειώσεις ( άνωτέρω, σ. 245- 246) περί του έσφαλμένου των 
παραδιδομένων χρονολογιών 1440 καί 1446. 

9 Ν. [ο r g a, Notes et extraits pour servir 8. l'histoire des Croisade~, 
seme serie, Bucarest, 1915, σ. 205, άριο&. CCX. 

ιο Βλ. 6.νωτέρω, σ. 253- 254, σημειώσεις εiς _f.γγρ. Γερμ. Άντωηάδοu 
ύπ' άρι-&. 3α , 
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Κωνσταντίνος Χορτάτσης, &νδραγα~ήσας πολλαχοϋ τijς Κρήτης, 
Όπερ οδ το &πο 1492 ~γγραφον τοϋ Δόγη τijς Βενετίας Agostino Barbarigo, 
Ciδηλον άν ό αύτΟ; πρΟς τΟν προηγούμενον 1• 

'Αντώνιος Χορτάτσης, πατi]ρ τοϋ επομένου, μη ζών τψ 1568, &πό· 
γονος τών άνωτέρω Μικιολέτου καl Κωνσταντίνου. 

Νικόλαος Χορτάτσης, τοίi ποτe Άντωνίου, &μειβόμενος διa τaς 
Όπηρεσία; του δια τοϋ &πο 23 Μαtου 1568 έγγράφου τοϋ Δούκα τijς Κρήτης· 

' ee•"{} 1 ,, e; μηπως ο. υπ αρι . αν~νυμος τοU επομενου γενεαλογικού καταλόγου : 2 

<< Ν ιcolaus Cortazι, Clωstellanus ιι, τοϋ οποίου σώζεται έπι γραφι· 

κον χάραγμα ( 1512) έν ναψ τοu χωρίου 'Απάνω Άργά{}ια Μονοφατσίου ', 
πι{}αvώτερον διάφορος τοϋ προηγουμένου 4• 

«Τζώρτζης Χορτάτζης, κομμέσος τοv lκλαμπροτάτου άφεντδς μισt 

ΜαfJαίο Καλλέργη>>, δστις κατα Φεβρουάριον τοϋ 1565, &; πληρεξούσιος 
τοϋ πλουσίου τούτου φεουδάρχου, Ερχεται εt.ς συμβιβασμΟν μετα πολλών 

Οφειλετών τούτου, κατοίκων τών χωρίων Κυριάννα καl Καβούσι Ρετtύμνης, 

οίτινες καl ύπογράφουσι χρεωστικ& συμβόλαια 5 • 

Γεώργιος Χορτάτζης, οδ ο ο\κογενειακο; τάφος σώζεται έντο" τοϋ 
' ' ' ~Α ' 'Α , παρα την μονην σωματων μαρίου ναϋδρίου τfjς ~Αγίας Παρασκευfjς, 

; ' " ; Δ; ' δ 'λ φερφν την ε πι γραφην : « εησης τον ου ων τοϋ Θ( ε )οϋ Γεωργίου τοϋ 1 

Χορτάτζη καl τij(ς) συβίου αύτοίι » 6• Αί έπl τijς έμπροσθίας πλευριiς καl 

της κόγχ:ης τοϋ τάφου .παραστάσεις τών τοιχογραφιών, ούχl καλώς διατηρου· 

μένων, ήρμηνεύθησαν μέχρι τοϋδε ποικιλοτρόπως. Κατα τους παλαιοτέρους, 

ό ε!κονιζόμενος Γεώργιος Χορτάτζης είναι ό περιώνυμος άρχηγΟς της έπανα

στασεως τοϋ 1272 ·1278, πρΟς ηlν γνώμην δΕ ταύτην φαίνεται άποκλίνων 

καl δ έξετάσας όλίγον προ τοϋ {}ανάτου του το ζήτημα Στέφ. ΞανιJουδίδης 7• 

1 "'Εγγρ, Γερμ. 'Αντωνιάδοu ύπ' άρι{}, 3α. Βλ. καί. τάς εl.ι; αύτό σημειώσεις, 
2 "Εγγρ. Γερμ. 'Αντωνια'δοu υ'π' ' Α 2 Βλ ' ' • αρι-u·. α • • και σημειωσειι; { ανωτέρω, 

σ. 245 ). 
3 Σ τ ε φ. Ξ α ν & ο υ δ ί δ ο υ, Χριστιανικαί Επιγραφαί έκ Κρήτης, < 'Α-&ηνa: ,, 

τόμ. 15 ( 1903 ), σ. 152. 
4 Βλ. άνωτέρω, σ. 245, σημειώσεις είς εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου {ιπ' άρι{} 2α 
5 'Ι , . . 

• ω α ν ν ο υ Ε. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι, • Ανέκδοτα κρητικΟ. συμβόλαια έκ της: 

Ενετοκρατίας, -ο:: Πρακτικά τfις 'Ακαδημίας • Α&ηνΟΟν », τόμ. 3 ( 1928 ), σ. 483 _ 519 
( βλ. dρι&. 6 · 16, σ. 494 κ.έξ. ). 

6 G. G e r ο 1 a, Εν&' ά·\'ωτ., τόμ. ΙΙ, Venezia, 1908, σ. 377 καi tavola 14 
ιlρι-&. 2, ώς καt τόμ. IV, 1932, σ. 497 (άρι-&.10)' βλ. καί Βασιλείου Δ. Θεο~ 
φ α ν ε ί δ ο υ, Τάφος Γεωργίου Χορτάτζη παρΟ. τfιν μονην των • Ασωμάτων 'Αμαρίου 
Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 2 ( 1939 ), σ. 177 -190. 

7 Βλ. Σ τ ε φ άνου Ξ α ν & ο υ δ ί δ ο υ, Έπιστολαί άνέκδοτοι περί του τάφου 
Γε,ωργίου ;'~ρτάτζ,η παριl την μονiιν 'Ασωμάτων ( έκδ. ύπό Μ ι χ. Γ. Π ρ ε β ε
λ α κ ι ), αυτο&ι, τομ. 4 ( 1941 ), σ. 89 - 95 { πρβλ. καί τ~ αύτό#ι, σ. 280, σχεδίασμα ). 
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~Αντι-θέτως, ό G. Gerola δΕν -3εωρεί τCtς τοιχογραφίας τόσον παλαιάς, άπο~ 
κλείει δS τόν ταυτισμΟν τοϋτον καl δι' ίστορικοVς λόγους Ι, ώς καl ό Β. Θεο· 
φανείδης, Οστις ·θεωρεί πι{}ανΟν Οτι ό τάφος &νflκεν είς τΟν εύfl.Uς προηγου· 
μένως &ναγραφόμενον Τζώρτζην Χορτάτζην τοίi 1565 Ό Το ζήτημα χρt\ζει 
είσέτι Ερεύνης 3• 

Σταμάτης Χορτάτζης, πατηρ τοίi έπομένου, /!χων &ποΜνει τiρ 1565. 
«Μανόλης Χορτάτζης τού ποτe Σταμάτη», κάτοικος τοίi χωρίου 

Κυριάννας Ρεaύμνης, οστις δια συμβολαίου &πό 5 Φεβρουαρίου 1565 συμ· 
βιβάζεται μετ α τοίi &νωτέρω μνημονευliέντος τζιορτζη Χορτάτζη ώ; επι τρό· 
που τοίi Ματ{)αίου Καλλέργη, tνα πληρώση είς δόσεις το ΕΚ 400 iiπερπuρων 
χρέος του 4 ' προφανώς δΕν άνήκει είς τούς εlιγενείς Χορτdτσας. 

Ζώρζης Cortachi, &πο το χωρίον Κούμους ΡεΜμνης, καπιτάνος 

ύπό τΟν άρχηγΟν Bernardin da Ascoli, ~χων ύπΟ τ&ς διαταγάς του 140 
στρατιώτας, κατ& τοVς στατιστικούς περl Κρήτης πίνακας τοίΊ Πέτρου Κα

στροφύλακα ( 1584) 5• 

Κλήμης Χορτάτζης, ήγοuμενος της μονης 'Αρκαδίου Ρε{)ύμνης, οστις, 
μονάζων μετ& τοϋ aυταδέλφου του Βησσαρίωνος εν τii πλησίον μονfί τοϋ 

"Αγίου '"Αντωνίου, μετέβη εϊς '"Αρκάδι καl άνήγειρε τΟν σημερινΟν ναΟν τοϋ 
Σωτήρος, τ'fιν «μεγάλην εκκλησίαν» κατd τΟ χρονικΟν τfiς μονfiς 6 • ~Επl τΥjς 
προσόψεως τοϋ ναοϋ τούτου, κατ& τ'fιν βάσιν τοϋ κωδωνοστασίου, εϋρηται ή 

Επιγραφη ΑΦ ΚΔΜ ΧΤΖ ΠΖ (=1537, Κλήμης Χορτάτζης) 7• 
Βησσαρίων Χορτάτζης, &δελφος και συμμοναση)ς τοίi προηγουμένου, 

οϊκοδομήσας τ'fιν νότιον πλευρ&ν τfjς μονfiς ~ Αρκαδίου 8• 

Ά νδρέας Χορτάτζης, συμβολαιογράφος εν Χάνδακι, τοίί όποίου α ι 

συμβολαιογραφικαι πράξεις, τών ετών 1594·1635 σώζονται είς τα κρατικα 

άρχε ία τijς Βενετίας 9• 

ι G. Gerola, Εν-&' άνωτ., τόμ. IV, σ. 497. 
2 Β. Δ. Θ ε ο φ α ν ε ί δ ο υ, έν-&' d.νωτ., σ. 188. Ό Θεοφανείδης δέν έγνώριζε 

καi. έτερον όμώνυμον, τΟν κατωτέρω Ζώρζην Cortachi, καπιτάνον έκ Κούμων. 
3 Βλ. καt •Εμμανουήλ Γενεράλι, Ή ίερά μονiι τών 'Ασωμάτων 'Αμα~ 

ρ(ου Κρήτης, ΕΕΚΣ, τόμ. 4 ( 1941 ), σ. 16, σημ. 1. 
4 'Ιωάννου Ε. Καλιτσουνάκι, Εν&' άνωτ., σ. 499~501 {άρι-&. 7). 
5 'Α γ α{} αγγέλου Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, Ή Βενετοκρατουμένη 'Ανατολή. Κρήτη 

καt Έπτάνησος, Ά{}ήνησι, 1934, σ. 64. 
6 Τ ι μ ο{} έ ο υ Μ. Β ε ν έ ρ η, μητροπολίτου Κρήτης, Τό 'Αρκάδι διό. τό)ν αtώ

νων, Ά{}fΊναι, 1938, σ. 33. 
7 G. Gerola, 6ν&' d.νωτ., τόμ. IV, σ. 479 { άρι-&. 13) καi. Τιμο-&έου 

Μ. Β ε ν έ ρ η, Εν{}' ιiνωτ., σ. 48. 
Β Τιμο-&έου, Μ. Βενέρη, Εν-&' άνωτ., σ. 33. 
9 ΣπυρLδωνος Μ. Θεοτόκη, Είσαγωγη εtς την έ'ρευναν τών μνημείων 

της ίστορίας τοϋ Έλληνισμοϋ και tδίq. τijς Κρήτης έν τφ Κρατικψ 'Αρχείφ τοϋ Βε· 

νετικοϋ Κράτους, έν Κερκύρq., α.ε. ( 1926 ), σ. 84 ( άρι&. 304 ). 
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Κάλλιστος Χορτάτζης, μοναχός, iiπογραφόμενος ώς μάρτυς εν συμβο· 

λαίφ &πο 1 'Απριλίου 1608 της μονi'jς τοίi προφήτου Ήλιοiι τοίi χωρίου 

Ρούστικα Ρε{)ύμνης 1• 

Τζουάνες Χορτάτζης, πατi}ρ τοίi έπομένου, μη ζών τψ 1625. 
«Θοδωρής Χορτάτζης, (τoii) ποτ ε μι σερ Τζουάνε », iiπογράφων ώς 

μάρτυς Εν τέλει της άπο 12 Νοεμβρίου 1625 δια{)ήκης της Κερα • Μαριaς 
Φραγγοπούλου εκ Καστελλίου Τεμένους 2• 

<< π(α)π(ά) Χορτάτζης » ( aνευ βαπτιστικοίi ), /!χ ων κεντήσει δύο επι· 

τραχήλια τοίί ήγουμένου της μονης 'Ασωμάτων 'Αμαρίου Μελχισεδεκ Σανκβυ· 

νάτζου, ώv τΟ πρώτον φέρει, παρ& την ύπογραφήν του, καl την χρονολογίαv 

,ΑΧΙJΘ' ( = 1689) '· 
'Ιωάνυης Cortaci, ΕΚ Χάνδαl<ος, πατηρ τfjς έπομένης, μη mν εν ζωii 

τψ 1713. 
« Elena Cortaci, τοϋ ποτ€: Ίωάνvη, εκ Χάvδακος, διαμένουσα άπΟ 

45 ετών Εν Σού δι;;, με τρία παιδιά », κατα την &πο 24 Δεκεμβρίου 1713 
άναφορ&ν τοϋ εκτάκτου Προνοητοϋ τοϋ φρουρίου της Σούδας 4• 

2. Γεvεαλοyικiις κα•άλοyος <ών vεω•έιιων εvyεvώv Χοιι•α•σών, 
έν Κιιιi•π και Σμύgνπ 5• 

1. ~Αγνώστου βαπτιστικοϋ καl άμάρτυρος Χορt'ά-rση~, άκμάσας κατ& 

τΟ δεύτερον ήμισυ τοϋ lβου αίώνος εν Ρε{tύμvφ, πατηρ τών -δπ~ άρι-&. 2 καl 3. 

Μήπως ό Εν τii προηγουμένη &ναγραφfi Νικόλαος Χορτάτσης τοίi 1568; 6 

2. Γεώργιος Χορτάτζης, ό Ι!ξοχος Ρε{)ύμνιος ποιητi}ς της τραγφδίας 
« sΕρωφίλη », εκδο"θείσης τΟ πρώτον τc'ρ 1637, Οτε ο-δτος δΕν Εζη πλέον, καl 
γραφείσης πάντως μετa το 1581 7• Περl τοίί βίου του ουδεν γνωρίζομεν. 

1 'Α ν δ ρ έ ο υ Π. Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ ι, Κρητικά έ'γγραφα έκ της "Ενετοκρατίας 

καl Τουρκοκρατίας, ~Χριστιανική Κρήτη»,_ τόμ. 2 { 1915 ), σ. 351· 352 ( άρι-&. ΠΙ). 
2 Κ ω ν σ τ. 'Α μ ά ν τ ο υ, Σινα'ίτικά μνημεία &.νέκδοτα, έν Ά'1}ήναις, α.ε. 

( 1928 ), σ. 30 • 32 ( dρcit. 7 ). στ. 54. 
Β 'Ε μ μ α ν ο υ ή λ Γ ε ν~ ράλι, •Η ίερά μονfι τών 'Ασωμάτων 'Αμαρίου Κρή· 

της, ΕΕΚΣ, τόμ. 4 ( 1941 ), σ. 31 ( dρc1r. 3 • 4 )" πρβλ. κα\ Β α σ. Δ. Θ ε ο φ α· 

ν είδη ν, αύτόtrι, τόμ. 2 { 1939 }, σ. 190. 
4 Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ΌνομαστικΟς κατάλογος τών έν Σούδ~ Κρητών τοϋ 

1713, ~ Κρητικd Χρονικά » 1 τόμ. 10 ( 1956 ), σ. 25 ( d.ρι-&. 28 ). 
5 Βλ. καi. τΟ κατωτέρω έν σ. 296- 297 παρατι-&έμενον γενεαλογιr.Ον δένδρον. 

6 Βλ. f!γγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδου ύπ' d.ρι-&. 2« καi. τdς έν σ. 245 σημειώσεις. 
7 Βλ. τήν κριτικ1'-ιν τοϋ έργου έκδοσιν ίιπΟ Σ τ ε φ, Ξ α ν{} ο υ δ ί δ ο υ, Έρω~ 

φίλη, τραγcpδία Γεωργίου Χορτάτζη { 1600) έκδιδομένη έκ τών άρίστων πηγών 

μετ' είσαγωγijς καt λεξιλογίου, Athen, 1928' τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν βλ. είς 

Μ. Ί, Μ α ν ούσα κ α, Κριτική βιβλιογραφία τοϋ c: Κρητικού Θεάτρου :ι- 1 « eΕλλη· 
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Κατ& την μαρτυρίαν τοϋ Νικολ. Κομνηνοϋ Παπαδοπούλου \ fiτo ίtείος πρΟς 

πατρος τοϋ όμωνύμου !ατροϋ ( &ριδ. 4 ). 
3. Κωνσταντίνος Χορτάτσης, είς Ον, ώ:; καl εϊς τοVς υίούς του, έχο~ 

ρηγήδησαν προνόμια κατ~ άντίγραφον χρονολογούμενον άπΟ 'Απριλίου 1645 2 ' 

έν έγγράφψ της 23 ~Οκτωβρίου 1646 3 άvαφέρεται ώς πατηρ τών Επομένων 

ύπs άριS. 5, 6, 7 (~Ιωάννου, Παύλου καl "Εμμανουήλ), Ciδηλον Ομως &ν 

8ζη είσέτι τότε. ~Ητο Ciρα καl τών ύπ~ άριft. 4, 8 καl 9-άδελφών Οντων 
τών &νωτέρω (βλ. &ριδ. 8 και 9)- πατηρ και συνεπώς &δελφο; τοϋ προη· 
γουμένο-u ύπ~ &ριf}. 2. 

4. Γεώργιο~: Χορτάτση~:, !ατρό;. Κατ& τον βιογράφον αfιτοϋ Νικόλ. 

ΚομνηνΟν Παπαδόπουλον, 8σχε δείον πρΟς πατρΟς τΟν δμώνυμον ποιητην 

( ύπ' &ρι{}. 2 ), άπεβίωσε δε περl τΟ 1658 έν Χάνδακι, δπου, καταφυγι:Ον μετd 
την &λωσιν τοϋ ΡεiJύμνου ( 1646), εtχε γίνει &ρχίατρος 4• Έσπούδασεν 
έν τψ Πανεπιστημίφ τijς Παδούης, 8ν8α σώζεται τΟ Ονομα και τΟ οίκόση· 

μον αuτοϋ ύπο χρονολογίαν 1642 5• 'Εν τii πόλει ταύτη έξέδωκε τψ 1654 
ίατρικΎιν πραγματείαν ύπΟ τΎιν επιγραφην « Trutίna medίca ... » κλπ. 6• 

"Ετερον Εργον του περι ύδροφοβίας 7 λαν{)άνει. 

5 · 6. 'Ιωάννης καt Παύλος Χορτάτσαι, υίοι τοϋ Κωνσταντίνου 
(&ριiJ. 3), με{}' ού ελαβον προνόμια προ τοϋ 1645, διακρι1Jέντες, μετ& τοϋ 
&δελφοϋ των Έμμανουηλ ( &ριδ. 7) κατ& την έναντίον τi'jς πολιορκουμένης 

ύπο τών Τούρκων πόλεως ΡεiJύμνη; μεγάλην Εφοδον τούτων τjj 10/20 Όκτω· 
βρίου 1646 8• 

7. Έμμανουiιλ Χορτάτσης, &δελφος των δύο προηγουμένων, με θ' ών 
διεκρί{}η κατ& την Ciμυναν τijς γενετείρας του ΡεiJύμνης τψ 1646 (βλ. &ριiJ. 
5 · 6 ). "Ως μαρτυρείται εκ των πιστοποιήσεων των κατ& καιρσUς Εκτάκτων 

Προνοητών τοϋ βενετικοϋ φρουρίου τi}ς Σούδας, σδτος εύρίσκετο Εν αϋτψ, 

νικfι Δημιουργία:., τόμ. 12 ( 1953 ), σ. 99 - 100 ( 6.ρι1r. 30-33 ) και Τ ο;:; α ίι τ ο ϋ, 
La litterature cretoise 8. I'epoque venitienne, « Hellenisme Contemporain », 
τόμ. ΙΧ ( 1955 ), σ. 109- 110. 

1 Nicolai Comneni Ρ apadopoli, Historia Gymnasii Patavini, 
τόμ. ΙΙ, Venetiis, 17:J6, σ. 306 ( d.ρι{}, CCXL ). 

2 'Έγγρ. Γερμ. '.Αντωνιάδου Vπ' &ρι-&. 2β . 
3 'Έγγρ. Γερμ. • Α'vτωνιάδοu ύπ' άρι-&. 2ν • 
4 Ν ί c ο 1 a ί C ο m n e n i Ρ a p a d ο p ο li, Εν-&' &νωτ. 
5 G. G e r ο 1 a, Gli stemmi cretesi dell' universiti di Padova, « Atti del 

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti :., τόμ. LXXXVIII- parte 
seconda ( 1929 ), σ. 252, άριο&. 51. 

6 Περιγραφομένην ύπό Ε. L e g r a η d, Bibliographie Hellenique... au 
XVIIe siecle, τόμ. 2, Paris, 1894, ιlρι-&. 407, σ. 72-76. 

7 'Αναφερόμενον ύπό τοϋ Ν i c ο 1. Co m η e η i Ρ a p ad op ο li, εν-&' 6.νωτ. 
8 Βλ. Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' άριο&. 2ν καί. τΟ.ς έπ' αύτοϋ σημειώσεις. 
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Εκτελών "ίσως στρατιωτικfιν ύπ'r)ρεσίαν, τΟν Μά'ίον τοϋ 1667 Ι, άλλα και μετ& 
τfιν παράδοσιν τοϋ Χdνδακος, τΟν Όκτ. και Δεκ. 1669 2, και Επι πσλλ& Sτη 
μετ& ταϋτΗ, η το ι τ ψ 16ί0 ', τ ψ 167 4 4 και τ ψ 1689 5• 'Εν τij) μεταξiι φαί· 
νεται δτι Επεσκέφ{}-η την Βενετίαν εν Sτει 1677 6, δτε, {}-ανόντσς Εκεί τοϋ άδελw 

φοϋ του Μελετίου, &ρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας (βλ. τον έπόμ. &ριiJ. 8), 
εχορηγήθη Εξ όλοκλήρου είς αύτΟν ύπΟ τijς Βενετικijς Πολιτείας ή κάρπωσις 
τijς εν Κερκύσ~ μονijς τοϋ (Αγ. 'Ιωάννου τοϋ Μωραtτη, fiτις είχε κατ& τΟ 

' " 6 6 _a.- ~ ~ ' ' ' Μ ) ~ 7 Ά προηγουμενον ετος 1 7 παραχωρηυη εις αυτον και τον ε .ετ.ιον . να-

κτηθείσ'ης της Πελοποννήσου ύπΟ τοϋ Μοροζίνη, ηλftε μετ& τών υίών του 
είς Ναύπλιον, δ που προσέφερε μετ' α\ιτών νέας .ύπηρεσίας είς τοVς Βενετούς, 
δι' li; ετυχεν έγγράφου εfιαρεσκείας τii 16 'Οκτωβρίου 1691 '· 'Απεβίωσε 
δ' έν Ναυπλίφ τψ lϊ09 9, ε!ς λίαν προβεβηκυίαν βεβαίως ήλικίαν, καταλιπmν 
τρείς υίούς, τον Μελέτιον, τον Λούκαν και τον Φραγκίσκον (βλ. &ριθ. 10 • 
12 ), τοϋ τετάρτου εχοντος η δη τελευτή σε ι πρότερον (βλ. &ριiJ. 13 ). 

8. Μιχαi]λ- Μελέτιος Χορτάτσης, &ρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας. 

'Αδελφο; τοϋ !ατροϋ Γεωργίου ( &ριi!. 4 ), ώς ύπογράφεται έν τψ βιβλίφ 
τούτου « Trutina medica » 10 , και τοϋ ΈμμανουΥιλ ( &ρι-8. 7) 11

, άρα καl των 
fιπ' &ριiJ. 5·6, ώς και τοϋ 9 (βλ. κατωτέρω). ΈγεννήiJη έν ΡεΜμνφ τψ 
1614" και έσπούδασε 1Jεολογίαν έν τψ πανεπιστημίφ τi'jς Παδούης ".'Εχειρο· 
τονήiJη ίερεiις ύπο τοϋ Νικοδήμου Μεταξα, &ρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας καt 
ΖακύνiJου ( 1628 • 1646 ), πι1Jανώτατα οτε οvτος έχρημάτισε και Φιλαδελ
φείας ( 1632 · 1635 ), ώ; μαρτυρεί ή έπιγραφη τi'jς όμιλίας \]ν έξεφώνησε 
τότε καt έτύπωσε βραδύτερον, τψ 1642, έν Βενετί~ ". Τ ψ 1650 και 1653 

1 "'Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου {ιπ' άρι-&. 2δ . 
2 "Εγγρ. Γερμ. • Αντωνιάδου ύπ' άρι{}-. 2ε καί. 2στ, 

3 'Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδοu ύπ' άρι{}-. 2ζ • 
4 "Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' ιiρι{}-. 3Υ • 

5 "Εγγρ. Γερμ. • Αντωνιάδου ύπ' άρι{}-, 4β . 
6 ''Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' ιiρι{}-. 3ν καl 3δ . 
7 Βλ. εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' άρι<fiο. 4β καt τό.ς έπ' αύτοϋ σημειώσεις. 

·a 'Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' άρι-&. 4ς. 
9 ''Έγγρ. Γερμ. • Αντωνιάδου ύπ" &ρι{}-. 6. 

10 Βλ. Ε. L e g r a n d, εν{}-' ά'•ωt., σ. 73, Οπου &.ναδημοσιεύεtαι Επίγραμμα 

φέρον ύπογραφfιν « Michael Cortacius Sac. Auct. frat. », Βλ. καl Ν i c ο 1. C o
mn e ni Ρ a pa d ο p ο 1 i, εν{}-' 6.νωτ. 

η Βλ. εγγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδου ύπ' άρι-&. 4β . 
12 Βλ. 'Α ν δ ρ ο ν ί κ ο υ Κ. Δ η μ η τ ρ α κ οπού λ ο u, Προσ{Η'jκαι και διορ-&ώ

σεις εις τi}ν Νεοελληνικfιν Φιλολογίαν τοϋ Κωνσταντίνου Σά{}-α, έν Λειψίq., 1871, 
σ. 58-59. 

13 Nicol. Comneni Papadopoli, εν&' άνωτ., σ. 306. 
14 Βλ. τήν &.ναγραφijν τη~ όμιλίας ταύτης τοϋ Χορτάτση παρό. Ε. L e g r a n d, 

Eν<fi-' ιiνωτ., τόμ. 1, Paris, 1894, &.ρ ι#. 319, σ. 429 • 430. 
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ήτο ύποψήφιος διδάσκαλος τijς εν Βενετί~ σzολi]ς τi]ς Έλληνικijς Κοινότη

το;1, είς 1]v Εξελέγη καl έδίδαξεν &πΟ τοϋ 1655 Επt διετίαν 2. ~ΑπΟ 1:οϋ 1657 
μέχρι τοϋ 1677, Οτε άπεβίωσεν, έχρημάτισ~ν άρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας 8 

και κατέλιπεν έν Βενετίq πολλιi 'ίχνη τflς δράσεώς του 4• T't)v ftεολογικήν του 
συγκρότησιν μαρτυρεί και &.νέκδοτοv σύγγραμμά του ύπΟ τΟν τίτλον «~Εκ τών 
περl τijς τρισυποστάτου {}είας ούσίας έρμηνειώv τε καl άποριώv έξηγήσεων 

Μιχαήλου τοϋ Χορτακίου: Πότερον έν τ{jJ Θ εφ πρόβλησ{ς έστιν j » 5• c'Ετε

ρον Sργον του έπιγραφόμενον « De inauguratione Joh. Pisauri, Veneti 
prίncίpis », εκδοι'Ιεν τiρ 1658 η 1659, λανΜνει 6• Είzεν επίσης &λληλογρα

φίαν πρΟς λογίους ανδρας τf}ς έποχfj; του 7, πολλ& δΕ βιβλία τυπωθέντα έν 
I ~ I ' ~ I ~ ~ I 8 Τ' , κ ' . Βενετίg περLεχουν αφιερωσεις και εγκωμια εις αυτον . ην εν ερκυρg: εις 

ι Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Θωμας Φλαγγίνης καl δ ΜικρΟς Έλληνομνήμων, έν 

Ά{}ήναις, 1939 ( Πραγματε'ϊαι τfις Άκαδημί.ας Ά-&ηνών, τόμ. Θ'}-, σ. 177. 
i 'i 2 Αύτό&ι, σ. 178. 
i j I S •1. Β.ε λ ο ύ δ ο υ, 'Ελλή,•ων δρ&οδόξών άποικία έν Βενετίq;, έ'κδ. β', Βενετία, 
iιj'Ι'ι'Ι1,'';1,', 1893, σ. 78. Βλ. και τ ο υ α ύ τ ο ϋ, Χρυσόβουλλα καί γράμματα των οίκοuμενικωy 

~- πατριαρχών άνήκοντα είς τούς Φιλαδελφείας μητροπολίτας, Βενετία, 1893, σ. 53-57. 
4 Βλ. συστατικfιν έγκύκλιον αύτοϋ είς βιβλίον του 1667 παριi Ε. L e g r a n d, 

I j!i έ'v&' άνωτ., τόμ. 2, άρι&. 471, σ. 199-200 καί πιστοποιητικά χορηγηitέντα ύπ• αύ-
11 ι!, ll

1 

τοϋ, αUτόitι, τόμ. 3, Paris, 1895, σ. 354 καί τόμ. 5, Paris, 1903, σ. 390 καί 423-
; 
1
;! 424. Βλ. καl αύτό&ι, σ. 375-376 καl 393 περί τfjς στάσεως αύτοϋ Εναντι τής 

. jj i 'Εκκλησίας τfjς Ρώμης. 
, · 5 Δ. Μ. Σ ά ρ ρ ο υ, Κατάλογος τ& ν χειρογράφων τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει li'. 'Ελληνικοϋ Φιλολογικοϋ Συλλόγου, ΕΕΒΣ, τόμ. 9 ( 1932 ), σ. 132 ( &ρι11. [ 34] 77, 
· φ, 179r- 186v )' πρβλ. καί Μ. Ι. Γεδεών έν « Έκκλησιαστικfί Άλη&είq. », τόμ. 
j; • 'δ 

.1' 8 { 1888 ), σ. 194, σημ. 37.- "'Ετερον « -&εολογικΟν άπάν-&ισμα » φέρεται εν κω . 

11 

.. [\.',;, · 493 ( &ρι11. 5) καt 643 ( ι\ρι11. 4) τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 'Αγιοταφιτικοϋ Μετο-
:: χίου ( • Α. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, Ίεροσολυμιτικη Βιβλιο&ή)!:η, τόμ. 5, 

J[!: έν Πετρουπόλει, 1915, σ. 52 καί 205 ). 

1

1' 6 Μνημονεύεται ύπΟ Γ. Ζ α βίρα, Νέα Έλλάς fι ΈλληνικΟν Θέατρον ... εκδο-
!h {}f:ν ύπό Γεωργ. Κρέμου, 'Α{}ήνησι, 1872, σ. 454" βλ. καt Ε. Legrand, 
!lt εν&· &.νωτ. I τόμ. 3, σ. 564. Τόν χρόνον τfjς έκδόσεως συνάγομεν έκ 1=Οϋ Οτι ό Gio-
!1~ vanni Pesaro f:χρημάτισε Δόγης Βενετίας άπΟ 1658-1659. 
11!: 7 Βλ. Π ε ρ ι κ λ. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, 'Ιωάννου Καρυοφύλλου πρΟς Μελέτιον 

Ι'Ι'Ιι· Χορτάκιον και τούς Θεσσαλονικείς έrι:ιστολαί, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1901 ), σ. 73.87 (βλ. 
: 85-86 ). -Νεκταρίου πατριάρχου "Ιι;:ροσολύμων αi'ιτόγραπτοι 5 έπιστpλαί, έκδίδοντος 

1

!1
1
,1],: Μ. 'Ι. Γεδεών, έν Κωνσταντινουπόλει, 1913, σ. 13- 18 ( &ρι-&. Α'- Γ').- Βλ. 
f: και Π. 'Α ρ α β α ν τ ι ν ό ν έν « Πανδώρq. »1 τόμ. 13 ( 1863 ), σ. 185, άριο&. 1"1 καl 25. 

1

1

11

1
1
.).; 8 Οία αt άκολου&ίαι τού Έμμαν. Τζάνε Μπουνιαλij αt άναγραφόμεναι παρά 
, Ε. L e g r a η d, έν&' άνωτ., τόμ. 2, άρι-&. 438 {σ. 129- 133, έτος 1661 ), άρι-&. 

iic 464 (σ. 195 -196, ετ. 1665 ), άρι11. 504 (σ. 270 · 271, ετ. 1671) καt δ <Κρητικός 

~~~~ Πόλεμος» τοϋ άδελφοϋ του Μαρίνου { αύτό-&ι, d.ρι&. 565, σ. 391-399 )' όμοίως 
1 

1

... Εύαγγέλιον τού 1671 ( αύτό-&ι, τόμ. 3, άριο&. 712, σ. 91 και κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ L ο ς, j 
~~ < 'Ηπειρωτικδ. Χρονικά •, τόμ. 10 ( 1935 ), σ. 56- 57). ι 

I 
1

1

1 I~ I 
~ I 
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αύτΟν έξ ήμισείας παραχωρη{}είσαν μονηv φαίνεται Οτι δΕν έπρόφftασε να 

καρπω-θϋ, ενεκα τοϋ ftανάτου του, διΟ και έδό{}η αϋτη έξ Ολοκλήρου τ'fi 10 
'Απριλίου 1677 ε!ς τον &δελφόν του Έμμανουήλ 1• 

9. Ά{}ανάσιος Χορτάτσης, επίσκοπος ΡειJύμνης, &δελφος τοϋ Έμ

μανουΥιλ ( άριιq. 7)- άφοϋ δ υίΟς τούτου Φραγκίσκος φέρεται ώς &νεψιός 

του-aρα και των ύπ' &ριιJ. 4-6 και 8. Πότε &κριβως (μετα το 1646) 
διψκησε ηΊν έπισκοπΥιν τfjς γενε{}λίου του πό/,εως, Ciγνωστον. ΤΟν ~Ιούνιον 

τοϋ 1688 πάντως εύρίσκομεν αύτΟν έν Πελοποννήσφ λαμβάνοντα παρ& της 

Βενετικijς Πολιτείας τi}v παρa το χωρίον Μέρμπακα τi]ς Ναυπλίας μονi}ν 

τfjς Θεοτόκου 2 ' Ελαβεν έπίσης ηΊν έγγiις μονtΊν τοϋ eAy. Θεοδοσίου και αL 

δ ' .. ~ , _Q. δ • ·1 λ λ' 'λ • ' • τ, '... ' ωρεαι αυται επεκυρωυησαν ι α, επα ,,η ων εγγραφων . ας μονα:. ταυ-

τ ας δ Ά1qανάσιος παρεχώρησε βραδύτερον είς τΟν &νεψιόν του Φραγκίσκον 

( iiριiJ. 12) '. aπεβίωσε δ8 μικρον προ τi]ς 14 Όκτωβρίου 1708, οτε βλέπο· 
μεν αύτdς χορηγουμένας είς τόν ίερομόναχον Παρ-θένιον Μαρούφην 5 και 
άπογραφομένας 6• 

10. Μελέτιος Χορτάτσης, !ερεύς, υ!ος τοϋ Έμμανουi}λ ( &ριιJ. 7 ), 
ζ - ' ' " ' ' ' Ν λ' - 1709 7 Ε' ' ' ' ων κατα τον υανατον τουτου εν ι:ιυπ ιφ τφ . ις αυτον παρεχωρη-

ιJησαν κη]ματα ύπο του &δελφοϋ του Λούκα ( &ριιJ. 11 ). 
11. Λούκας Χορτάτσης, &δελφος τοϋ προηγουμένου ( &ριιJ. 10) και 

των δύο επομένων ( &ριιJ. 12-13 ). Tii 2 'Ιουνίου 1691 εyένετο πρότασις 
περι παραχωρήσεως κτημάτων τινών ύπΟ τijς Βενετικής Πο/.ιτείας είς τfιν έν 

Ναυπλίφ οίκογένειdν του 8• tO Λούκας παρεχώρησε τΟ μοναστήριον τοϋ eΑγ . 
Θ δ ' (" "λ) - ) • ' 'δ ) ' - Μ '" 9 "Εζ εο οσιου η α .ο κτημα; εις τον α ε .φον του παπα εΜtιον . η 

· ~ ' - 1"09 • Ν λ' "' ~ β' c I ~Ε 'λ 10 Πι εισετι τφ ι εν αυπ ιφ, οτε απε ιωσεν ο πατηρ του μμανουη . -
{}ανώτατα ούτος είναι δ άναφερόμενος ώ; φονευ{}εις κατα την ύπΟ τών Τούρ

κων κατάληψιν τi]ς Πελοποννήσου τiρ 1715 &ρχηγος τijς ο!κογεvε[ας Χορτά· 
τση, ού 1) χήρα iιχμαλωτίσθη τότε ύπΟ τών Τούρκων και 8ξηγοράσίtη τψ 

1716 μετα τοϋ υίοϋ Ον ετεκεν έν τii αίχμαλωσίg 11• 

12. Φραγκίσκος Χορτάτσης, &δελφος των δύο προηγουμένων ( &ριι'), 

ι 'Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' άριο&. 4β . 
2 "'Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' άρι-&. 4δ, 5α - 5Ύ . 
3 'Έγγρ. Γερμ. • Αντωνιάδου ύπ' άρι{}. 4ε , 4η, 4{1-, 5α- 5Ύ . 
4 'Έγγρ. Γερμ, • Αντωνιάδου ύπ' &ρι-&. 5. 
5 'Έγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' άρι-&. 5ε - 5ς'. 

6 "Εγγρ. Γερμ. • Αντωνιάδου ύπ' άριο&. 5ζ . 
7 "'Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' άριο&. 6. 
8 Σ π υ ρ. Π. Ά ά μ π ρ ο υ, Σημειώσεις περt της εν Πελοποννήσφ Βενετοκρα-

τίας, «Νέος "Ελληνομνήμων » 1 τόμ. 21 ( 1927 ), σ. 35. 
9 "Εγγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδου ύπ' άριο&. 5δ • βλ. και τάς έπ' αύτοiί σημειώσεις. 

ιο 'Έγyρ. Γερμ. • Αντωνιάδου ύπ' άριο&. 6. 
η Βλ. έγγρ. \ίV"hittall, στ. 59-62 καi ttiς έ:π',αi'ιτοU-σημειώσεις {ανωτέρω, σ. 274 ). 

μ Ι' 
.ι ________________________ ...................................... .. 
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~ , ' " ' ' " " ' " 10- 11 )_ "Εδρασεν εν Πελοποννησφ κατ αρχας και ετυχεν ευαρεσκειας εκ 
ι 'Υ ' - " , _cι , 'Α" μέρους ·τού Προνοητοϋ τψ 1694 . π ο του εκ πατρος υειου του υανα~ 

σίου ( &ρι{). 9) παρεχωρή{)ησαν ε!ς αύτον τα μονύδρια τi'jς Παναγίας εν 
Μέρμπακg και τοϋ (Α γ. Θεοδοσίου 2• Διαφυγι:Ον κατα την ύπΟ των Τούρκων 
άλωσιν τοϋ Ναυπλίου τφ 1715, μόνος, φαίνεται, έκ τών άδελφών του, διω· 
ρίσ{)η ύπο του Carlo Ruzzini τfi 18 'Οκτωβρίου 1719 Πρόξενος τi'jς Βενε
τίας έν Σμύρνη s. Δι" αύτοU μετεφυτεύθη οϋτως εϊς την έμπορικώς &κμά
ζουσαν πρωτεύουσαν τfjς "Ιωνίας η οϊκογένεια των Χορτατσών. Τψ 1725 
έπεδίω'tε να διορισflii Πρόξενος ε'ίς τΟ VπΟ -ϊδσυσιν βενετικΟν Προξενείον έν 

, . Σ ' 
Θεσσαλονίκη, άλλ& δΕν έπέτυχε τοίίτο 4• cΩς Πρόξενος μυρνης προσυπο· 
γράφει πιστοποίησιν εφημερίου τijς μητροπόλεως Σμύρνης &πο 2 Φεβρουα
ρίου 1733 περl τελέσεως γάμου 5• Tii 6 Δεκεμβρίου 1739 ήγόρασε παρα τi'jς 
Σταματούλας 'Ομήρου, χήρας Γεωργίου Μιχ. Φωτεινοϋ, καl τijς {)υγατρός 
της Μαρίας τον ε!ς τα Γυαλάδικα τi'jς Σμύρνης βερχαν8ν ( = φράγκικο χάνι), 
Ονομασθέντα « χαλκαλfι καποϋ » έκ τοϋ υπό τοϋ Χορτάτση έπl τfις μεγάλης 
{)ύρας τοπο{)ετη{)έντος βαρέος · σιδηροϋ κρίκου ( χαλκίJ.) ώς ρόπτρου, με τα 
>reφαλi'jς βενετικοϋ λέοντος 6• Tii δ8 10 Νοεμβρίου 17 41 συνέταξε την δια{)ή
κην του'. Tii 10 Μαtου 1743 ήγόρασεν ο!κίαν εν Μπουρνόβι;ι 8 • ,την ~έσι~ 
τοϋ ΠοοΈένου διετήρησε μέχρι τοϋ 8ανάτου του, έπισυμβάντος μικρον προ του 
1750 ·~ "Εσχε σύζυγον ονόματι 'ίσως , Αδριανούλαν, {)ανουσαν τ ψ 1 ί 59 

10
, 

υίαUς δ8 Η τΟν Λούκαν ( άρι8. 18, τΟν και διάδοχόν του έν τfi {}έσει τοϋ Προ
ξένου) τον Μιχαηλ καl τον Μανολάκην (&ρι{). 14-15 ). 

13. [;] Χορτάτσης ( &γνώστου βαπτιστικοϋ ), υίος τοϋ 'Εμμανου~λ 
( &ριιJ. 7 ), δ στις 'Εμμανουηλ εν εγγράφφ μ8ν τi'jς 10 'Απριλίου 1677 &ναφε· 

ι "Εγγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδου ύπ' άριfi.. 4ζ . 
2 "Εγγρ. Γερμ. • Αντωνιάδοu ύπ' άρι<fi>. 5. 
s Βλ. Sγγρ. Γερμ. • Αντωνι_άδου ύπ' άριit. 7 και τάς έπ' αύτοϋ σημειώσεις. 
4 Βλ. τό.ς αύτό-&ι σημειώσεις. 
5 'Εκδο-ft-.είσαν ύπό Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Θωμάς Φλαγγίνης και ό Μικρός Έλλη

νομ,•ήμων, έν • Α-&ήναις, 1939, σ. 148' τό ένταύ&α F1•anco Cortazzi ιiναγνωστέον 
βεβαίως Franc{ esc}o Cortazzi. 

6 Ν. Κ. Χ. Κωστfι, έν1r' ιiνωτ., σ. 29-30, σημ. 2 και Ν(κου Καραρίi: 
οικογενειακό. Χρονικά. ·π οtκογένεια των ·ομήρων τfις Σμύρνης, « Μικρασιατικα 
Χρονικά :.

1 
τόμ. 7 ( 1956 ), σ. ( άνατύπου) 16, σημ. 2. 

7 Βλ. f.γγρ. Γερμ. • Αντωνιάδοu ύπ' άρι&. 10. 
s Βλ. έγγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδοu ύπ' dρι-&. 9 καt τό.ς επ· αύ-εοϋ σημειώσεις. 
9 Βλ. έγγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδου ύπ' ιiρι-&. 10, 

ιο Ν. Κ. Χ.- Κωστή, Σμuρνα'iκό. 'Ανάλεκτα, τεϋχ. Α', έν Ά-&ήναιc;, 1906, σ. 

91- 92, σημ. ι. 
11 Βλ. 8γγρ. Γερμ. 'Αντωνιάδου -ύπ' άρι-flο. 10 και 11. 
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ρεται &ς εχων τέσσαρας υtούς \ Εν Ετέρι:ρ δε 2 δ τι τφ 1709, δτε άπεβίωσε, 
κατέλιπε τρείς υίοiJς ( τοiJς γνωστοiJς ijμίν ύπ' &ρι{). 10-12 ). Ό τέταρτος 
ούτος λοιπόν, περι ού ούδ8ν γνωρίζομεν, φαίνεται δτι &πέ-θανε μεταξυ των 

δύο τούτων χρονολογιών (1677 -1709 ). 
14. Μιχαi]λ Χορτάτσης, υίος του Φραγκίσκου (&ρι{). 12), οi5τινος 

τας εν Βενετίι;ι κατα{)έσεις κληρονομεί τψ 1750 μετα τών &δελφών του Μα
νολάκη και Λούκα ( άριΗ. 15 και 18) 5• ~Εκ τών πρΟς αUτΟν καl το.Uς άδελ

φούς του έμπορικών Επιστολών ( ών μία τοϋ 1779) προκύπτει δτι δ Μιχαi)λ 
ήσχολείτο μετα τούτων Εν Σμύρνη εϊς έμπορικας υποftέσεις 4• Τίς έκ τών δύο, 

ό Μιχαi)λ οi)τος η ό Μίχνολάκης, ήτο ό κατα τΟ 1797/9 Εν Ρωσίg Εγκατεστη· 
μένος άδελφΟς τοϋ Λούκα, χάριν τοϋ Οποίου ό τελευταίος Ούτος έμερίμνησε 

τότε να έκδο3i) τΟ περL εύγενοϋς καταγωγfις τών Χορτατσωv πιστοποιητικΟν 

τοϋ εν Σμύρνη Ρώσου Προξένου', δ8ν γνωρίζομεν. 
15. Μανολάκης Χορτάτσης, eμπορος εν Σμύρνη, &δελφος τοϋ προη

γουμένου Μιχαηλ ύπ' &ρι{). 14 ( 8v βλέπε), ώς καl του κατωτέρω Λούκα 

( dριιJ. 18 ), πατηρ δ8 του επομένου ( ύπ' &ρι{). 16 ). 
16. Παύλος Μανολάκη Χορτάτσης, υίΟς τοϋ προηγουμένου καl πα

τηρ της Ε:τομένης, ην βλέπε. Ούδεν περl αUτοϋ γνωρίζομεν. 

17. 'Ελένη Παύλου Μανολάκη Χορτάτση, {)ανουσα εν Σμύρνη τii> 
1884, μεθ' ής έξέλιπεν έν τϋ πόλει ταύτη ή ο'ίκογένεια Χορτάτση, κατό τΟν 
Ν. Χ. ΚωστΥjν 6• "Υπfιρξεν ή τελευταία κάτοχος της Ετέρας των συλλογών 

τών Εγγράφων τfiς οϊκογενείας της, της περιελθούσης μετCι τόν {}άνατόν της 
' ' Γ 'Α 'δ ( ' ... " ,_α " 1 - ' εις τον ερμ. ντωνια ην περι ων επραγματευυημεν εν κεφ. του πρω-

του μέρους τflς παρούσης μελέτης). Τοϋτο δεικνύει δ τι Οντως κατήγετο Εκ 

τοίί εύγενοϋς κλάδου των ΧορτατσΟΟν 7• 

18. Λούκας 8 Χορτάτσης, υίος τοϋ Φραγκίσκου ( dρLΊ~. 12) κα\ &δελ
φος τών &νωτέρω Μιχαηλ καl Μανολάκη ( &ρι{). 14- 15 ). Έγεννή{)η εν 

ι "'Εγγρ. Γερμ. Άντωνιάδου ύπ' ιiρι-flο. 4β . 
2 '"Έγγρ. Γερμ, Άντωνιάδοu ύπ' άρι-&. 6. 
S "Έγγρ. Γερμ. 'Ανtωνιάδοu ύπ" ιiριi}, 10. 
4 'Έγγρ. Γερμ. • Αντωνιάδου ύπ' άρι-&. lΊ. 
5 ΤΟ έγγρ. \Vhittall, περL ο~ άνωτέρω, μέρος Α', κεφ. 2 ( βλ. σ. 267 κ.έ.ξ. ). 
6 Ν. Κ. Χ. Κωστη, f.ν-&' ιiνωt., σ. 92, σημ. 1 (της σ. 91). 
7 Ό Κωστηc; δSν προσδιορί'ζει αν ή • Ελένη εtχε πατέρα. η σύζυγον τόν Παϊi

λον, ούτε άν ό πατfιρ τούτου Μάνολάχ.ης εtναι ό άνωτέρω ( ύπ' άρι-&. 15) uίός τού 
Φραγκίσκοu· δτι δμως τό πράγμα f.χει οUτω, φαίνεται σχεδόν βέβαιον. 

s Ό τύπος Λούκας (κατ' tταλικήν προφανώς επίδρασιν, dντi. Λουκa:ς) φαίνε· 

ται δτι rjτo συνήitης παλαιότερον. Είc; σμuρνα'ίκεk εγγραφα φέρεται έπίσης τφ 1688 
ό Λούκας'Όμηρος (Ν. Κ. Χ. Κωστή, Σμυρνα'ίχό.Άνάλεκτα, σ. 19) και τtρ1806ό 
Λούκας του ποτ8 Νικολάου Κυeιαζή ( αύτό&ι, σ. 110- 111 ). Ό τύπος σώζεt'αι και 

σήμερον ενιαχού της Κρήτης. 
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ΝαυπΗφ περl τψ 1714 1, άπεβίωσε δ' εν Σμύρνη τii 5 'Απριλίου 1799 ', 
κατ& τdς έγκύρους πληροφορίας τοίί Ν. Χ. Κωστii, δστις έδημοσίευσε καl 
τfιν είκόνα του έκ της παρα τψ άπογόνφ του Whittall αU&εντικi]ς προσω· 
πογραφίας του •, διάφορον τfiς ύπο Ε. Giraud eξ έτέρας προσωπογραφίας 
του δημοσιευ&είσης 4 καl ύφ• ήμών εναντι &ναδημοσιευομένης. Διεδέχ&η τΟν 
πατέρα του Φραγκίσκον, {}ανόντα όλίγον πρΟ του 1750, ώς Πρόξενος τf)ς 
Βενετίας έν Σμύρνη 5 καl παρέμεινεν έν τi] έπι.σήμφ ταύτη -θέσει μέχρι 
της έν ετει 1797 καταλύσεως τijς Βενετικi]ς Πολιτείας UπΟ τοϋ Ναπο
λέοντος6. "ΥπΟ την ίδιότητά του ταύτην άναφέρεται έν τψ άπΟ 1761 
προικοσυμφώνφ τοϋ εν Σμύρνη ΚρΊJτος Μιχαηλ Πατρικίου ( t 1791 ) 

7
, 

προσεπικυροί τii 1 'Οκτωβρίου 1786 πιστοποίησιν περl τi'jς έξ εuγενοον 
καταγωγijς τοϋ γνωστοϋ λογίου Κρητος 'Ιωάννου Μικέλη 8 καl άλληλογρα• 
φεί κατ& τfιν αϋτ1)ν έποχΎιν πρΟ; τΟν μητροπολίτην Σμύρνης Γρηγόριον 
(τον εtτα ο!κουμεν. πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε') περ\ τfiς τιμωρίας 
βιαιοπραγήσαντος κατ& χριστιανrjς νεάνιδος Βενετοίι ύπηκόου 9• Μνημονεύε
ται έπίσης ώς προβaς τ ψ 177 4 ε!ς διαβήματα, κατ' έντολΎjν τijς Βενετικfjς 
Γερουσίας, παρ& τψ Εν Πάρφ ναυλοχοϋντι Ρώσφ ναυάρχφ Σπυρίδωφ πρΟς 
Εξασφάλισιν τfiς έλευitέρας ναυσιπλοtας είς τα βενετικα έμπορικ& σκάφη 10

• 

Ι Κατό. τήν άπΟ 16 'Οκτωβρίου 1910 έπιστολήν τoii Ν. Κ. Χ. Κω στη πρΟς 
τόν Σπuρ. -Λάμπρον τi}ν έκδο&είσαν ύπΟ τούτου έν « Νέφ Έλληνομνήμονι :t- 1 τόμ. 7 
( 1910 ), σ. 339. 

2 Ν. Κ. Χ. Κω στη, Σμυρνα'ίκΟ. Άνάλεκτα, σ. 91, σημ, 1. 
3 «Νέος eΕλληνομνήμων », έν&' άνωτ., σ. 340. 
4 Edmund Giraud, Family Records, London, 1934, 8ναντι σ. -3. 
5 Ν. Κ. Χ. Κ ω στη, Σμuρνα"ίκό. 'Ανάλεκτα, έν&' άνωτ. Αί περt της δράσεως 

τ&ν δύο _τούτων Χορτατσ&ν είδήσεις δέον βεβαίως ν' άναζητη&ώσι κατά κύριον 
λόγον είς τάς άνεκδότοuς έν τοίς άρχείοις τής Βενετίας « Re1azioni dei Consoli in 
Smirna ( 1662 ~ 1797) :., ών άντίγραφον καt έν τfi Έ-&ν. Βιβλιο&ήκΌ των Παρισίων 
(βλ. Σ π. Λάμπρο υ, •Ελληνικά_ ιστορήματα έν Παρισίοις, «Νέος ~Ελληνομνή~ 
μ ω ν •, τόμ. 15 ( 1921 ), σ. 294, ιiρι11. ΧΙΙ- 2097 ). 

6 Κατά τi}ν κατακλείδα του έγγράφου Whittall (βλ. Ο.νωτέρω, σ. 270 καt-274 }. 
7 Ν. Κ. Χ. Κ ω σ τ η, Σμυρνα"ίκό. 'Ανάλεκτα, Εν&~ άνωτ., σ. 91, σημ. 1 ( έν 

συνδυασμφ πρός τά έν σ. 90, σημ. 2 γραφόμενα ). 
Β Έκδιδομένην αύτό&ι, σ. 91. 
9 Βλ. Γ. Γ. Παππαδοπούλου-Γ. Π. 'Αγγελοπούλου, Τό. κατά τΟν. 

άοίδιμον πρωτα-&λητfιν τοϋ ίεροϋ τiόν 'Ελλήνων ά.γώνος, τΟν πατριάρχην Κωνσταν~ 
τινουπόλεως Γρηγόριον τόν Ε', τόμος δεύτερος, έν • Α-&ήναις, 1866, σ. 516 ~ 517 
( άρι-&. 39Υ ), Εν8-α έπιστολη τοϋ Γρηγορίου πρΟς Λ. Χορτάτσην άπΟ 26 Όκτωβρίου 
{ ε.π.) 1786, καί σ. 517 ~ 518, σημ. αΊ εν&α άπάντησις τούτου ( ίταλιστl) πρΟς τΟν 
Γρηγόριον ιiπό 6 Νοεμβρίου 1786. 

ιο • Α-& α ν. Κ ο μ ν η ν οϋ ~y ψηλά ν τ ου, ΤΟ. μετΟ. τfιν.,Αλωσιν { 1453 •-1798 ), 
έκδιδόντος άρχιμ. Γ ε ρ μ α ν ο ii • Α φ ofi. ο ν ί. δ ου, έν Κωνσταντινουπόλει, 1870, σ. 519. 

12 -1- 1957 

Συμβολή είς τήν ίστορίαν της κρητικής οίκογενείας Χορτάτση 

Λούκας <;>ραγκ. Χορτάτσης ( 1714 ci. ~ 1797 ) 
Προξενος τής Βενετίιι.ς έν Σμύρνu 

(Ε d m u n d G i r a u d, Family Records, London, 1934, Εναντι σ. 3) 
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Το sτος 1797 ύπi'jρξε μοιραίον δια τ1]ν μακρaν ταύτην σταδιοδρομ[αν του. 
Διότι κατ' αf!το sλαβε χώραν, τiί 4/15 Μαρτ[ου, ή μεγάλη δχλοκρατικ1] τα· 
ραχη καl πυρκα'ί& ή καταστρέψασα τΟ κά~J~ιστον τμημα τη;-Σμύρνης 1, flτις 
προεκλή{}η Εκ τοί.i φόνου Τούρκου γιανι τσάρου ύπΟ -Ζακυν-θίου ύπηκόου τfiς 
Βενετίας, δν ώς Πρόξενος ταύτης ό Λούκας Χορτάτσης ήρνή8η ν& παρα
δώσn 2• ~Επακόλου-3ον τών γεγονότων τούτων ύπflρξεν ή ύπΟ της Τουρκίας 
έκδίωξις πάντων τών ύπηκόων τfjς Βενετίας &πΟ τfιν Σμύρνην καt τοiJς λοι
ποiJς λιμένας της ~Ανατολfjς 3 • ~Αλλ&. κατ& τΟ αUτΟ τοϋτο ~τος, καταλυθέντος 
τοϋ βενετικοϋ κράτους, Επαυσαν ύφιστάμενα καl τ& Προξενείά του. τα πλή
γματα ταϋτα -3& ύπijρξαν βαρέα δι& τΟν γηραιΟν διπλωμάτην, δστις είχεν 
&ναλω-3ii έπl. ήμι συν σχεδΟν α'ίώνα είς τfιν ύπηρεσίαν της (iλλοτε κραταιάς καl 
τότε ραγδαίως βαινούσης πρΟς παρακμfιν καl άφανισμΟv Γαληνοτάτης Πολι
τείας. Καt διέσωσε μΕν ο11τος τfιν εξω τfις πόλεως, έν Μπουρνόβg κειμένην 
cΟραίαν οlκίαν του τfιν φέρουσαν έπl τοϋ δαπέδου τfις αUλfις ψηφιδωτfιν πα· 
ράστασιν μ8 δικέφαλον άετΟν ώς εμβλημα 4, ώς καl τα οικογενειακά του εγ
γραφα_, έπl τ'fi βάσει τών όποίων έζήτησε καl Ελαβε· παρ& τοϋ Ρώσου Προξέ
νου τΟ γνωστΟν περl τών ευγενών του προγόνων πιστοποιητικόν 5• ΔΕν 
ήδυvή·θη δμως ν& έπιζήση έπl πολV εlσέτι καl &πεβίωσε μετ& διετίαν. ~ο 
Λούκας Χορτάτσης, Οστις ύΠΎjρξεν δ τελευταίος έπιφανfις έκπρόdωπος τών 
εuγενών ΡεiJυμν[ων Χορτατσών, έκ τοϋ μετα τi'jς καiJολικi'jς Μαγδαληνijς 
Rosalene 6 έκ Capo d~Istria 7 γάμου του άπέκτησε πέντε τέκνα,· δύο ίΧρρενα 

ι Βλ. περ\. τοϋ συμβεβηκότος τούτου Ν. Κ. Χ. Κω στη, Τό έν ΣμύρνΊΊ Qεμπελ
λιόν τοϋ 1797 κατό. νέας άνεκδότους πηγάς, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1901 ), σ. 358-372 καΙ. 
έπ' έσχάτων Νίκο υ • Α. Β έ η, ΤΟ «Μεγάλο ΡεμπελιΟ » τής Σμύρνης (Μάρτιος τοϋ 
1797) κατό. νeωτάτας έρεύνας, «Μικρασιατικό. Χρονικά», τόμ. 4 ( 1948 ), σ. 411-
422 καΙ. Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη, 'Ύμνος καΙ. Θρήνος τής Σμύρ,•ης, 
'Α-&ήνα, 1956, σ. 182 -199, Εν-&α και ή λοιπi} βιβλιογραφία. 

2 Ν. Κ. Χ. Κωστη, έ'νfl-' α,•ωτ., σ. 365, σημ. 1. 
Β Π. Ν. Κ 0 ν τ ο γ ι ά ν ν η, Οί. προστατευόμενοι, « 'Α#ηνά », τόμ. 29 ( 1917 ), 

σ. 132 -135. 
4 Βλ. Ν. Κ. Χ. Κω σ"t"fι ν ( είς την οtκογένειαν του όποίου περιfιλ{}ε τελικώς 

έξ ιiγορίiς ή οίκία) έν « Νέψ ~Ελληνομνήμονι ~, tόμ. 7 ( 1910 ), σ. 339 και Τ ο υ 
α ύ τ ο υ, Σμυρνα'ίκd 'Ανάλεκτα, σ. 93, Εν&α φωτογραφία ταύτης. Πρβλ. καt Νίκο υ 
Κ α ρ αρά, ·ο Μπουρνόβας, σ. 185- 186 ( g, .. &α φέρεται ώς οίκοδομήσας αύτijν ό 
γαμβρΟς τοϋ Χορτά"tση J.- Β. Giraud, Οπερ δμως δ8ν ήδuνή&ημεν νά έπιβεβαιώ· 
σωμεν ). Περί της έτέρας.οίκίας, fιν δ Δούκας Χορτάτσης κληρονομήσας έκ τoii πα· 
τρός του έπώλησε τφ 1772 πρΟς άνέγερσιν τού ναού τfις Θεοτόκου, βλ. τα άνωτέρω 
έν σ. 265 ύφ' ,ήμών γραφέντα είς τό.ς σημειώσεις τοϋ ύπ' &ρι-&; .9 ·έγγράφου Γερμ. 
'Αντωνιάδου. 

5 "Εγγρ. \'lhittall (βλ. dνωτέρω, μέρος Α', κεφ. 2 ). 
6 Ν. Κ. Χ. Κω στη, ::Σμυρνα'ίκc:Χ. 'Ανάλεκτα, σ. 92, σημ. 1 (τής σ. 91 ). 
7 Ν. Κ. Χ. Κωστή, εν&' άνωτ. καt J. \V. Whittall, Εν&' άνωτ., σ,126, 
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iJανόντα έν βρεφικfi ήλικ[ζ! ( άριiJ. 19 · 20) καl τρ[α {}ήλεα ( άρι{}, 21· 23) ι 
εlς Ev τών Οποίων, t1)ν eΕλένην ( &ριΗ. 23 ), &νάγεται ή καταγωγη' ώ- ft& 
"'δ - δ' " Σ ' ' , ι ωμεν, των υο εν μυρνη μεγάλων οίκογενειών Giraud καl Whittall 

_ι;· ~ο. Δ~ο υί,οi το~ ~ούκα Χορτάτση ( άριiJ. 18) iJανόντες έν βρε: 
φικη ηλικιq; και ταφεντες εν Ay. Φωτεινfί τψ 1760 και 17622. 

_ 2~. Μαριάννα Χορτάτση, ι1υγάτηρ τοϋ Λούκα ( άριiJ. 18 ), σύζυγος 
:ου_ ~ω.λο,υ καγ~ελ):αρ[ο~ τοίi _εν Σμύρνη Γαλλικοϋ Προξενε[ου Majιιstre, 
~τι~ α\αφερεται εν εγγραφφ του Προξενείου τούτου άπΟ 15 ~Απριλίου 1797 
ω; ~αρ,αχωρήσ~σα τ·i}ν οίκίαν τη; πρΟ; συγκέντρωσιν τών Γάλλων πολιτών 
μετα τα; ταραχας της 15 .Μαρτίου τοϋ Ετους τούτου καl την πυοπόλησιν τοϋ 

Γαλ~~ι~?ίί Π~οξενείου 5 • Αϋτη, κατα τόν Ν. Χ. Κωστijν, « άπέ3ανε μετ~ ·ου 
~ο/:υ, 1~τοι~τη.19(30 1\ίαtου τοίί αUτοίί ετους· ταύτης δ.8 δ τάφος ύπάρχει ετι 
εν:ος της εκκι-ησιας τώv Καπουκίνωv » 4• ΊΌίίτο βεβαιοϋται καιύπό τοίί Ε. 

?ιraud, προσθέτοντας Οτι τψ 17Η7, Οτε άπεβίωσεν, ijτo ήλικίας 3!:1 έτών5, 
Εγεννή~η Ciρα τψ 1759. ~ο σύζυγός της είναι πιΗανώτατα ό έν τ'fi άπό 29 
Δεκεμβ.ριου 1810 διαi!ήκu τοϋ έπ' άδελq:fi γαμβροϋ της J.· Β. Giraud φερό· 
με\~ος ω; μάρτυς, rι Jn Ble V. Majastre, cωMul de Fraιιce ιi Satιιlie [ = ?], 
preseπteι11ent (α) Srnyrne" 6• 

•. 2_2. ~Αδριανού~α Χο~τάτση, ,'Jυγάτηρ τοϋ Λούκα ( άριi!. 18) και 
αδεΑφη της προηγουμενης και τijς Επομένης, μαρτυρουμέvη -δπΟ τοϋ Ε. Gi· 
raud ώς Madame Fusibee 7• 

·ο, Κωσ~fις _γράφε~ δτι αίίτη Sζη δ τι τφ 1786, κατc:Χ. έγγραφα τοU ΓαλλικοU Προξε-
νειου και της μονης τ&ν Καπουκίνων, ά'\•έ-&ρεψε δέ τd {}ήλεα τέκνα της έν τ- {} 
λικφ δόγμα tι. Ό bέ \Vhittall δ τι ή μήτηρ αύτijς εΙχεν ίiπολέσει τΟ δεξ • βφ κ~ ο• _ , ν ιον ραχιονα 

εν τu μαχτι, πολεμοUσα παρό. τό πλευρόν τού συζύγου της ενδεδυμένη ~ ' ' ' 
η~ 'δ' δ' .. , , , ως ανηρ, και 

ι ια ε ητο αρρενωπη και γενναία. ΎπΟ τού Ε d m u n d G i τ a u d F ·ι 
R d 3 ' Μ , ' amt Υ 

ecor s, σ , η .ιγδJ.ληνη · Rosalene Ονομάζεται Conte;;sa di Capo d'Istri 'Ά 

-κατήγετο ot•χt εκ τfι; πόλεως Capo d'Istria, &λλ' εκ τfjς κερκuρα'ίκfις οiκογ:~εία~ 
Καποδίστρια, δέν ήδυνή-&ημεν ,.α, Ρξακριβώσωμεν. 

, ι ~α τ~ τΟν!: W. W b i t, t a 11, εν#' ά'•ωτ., τΟ ζεύγος άπέκτησεν έν δλφ 32 (J) 
τεκνα, ων τα 26 ε~ων ταυτοχρονως, πολλd δε ιiπέ#ανον έξ έπιδημίας καt τέλος απέ

μεινε_ μόν~ν ή προμ~μμ~ αίιτού ( 'Ελένη). Ή πληροφορία Ομως αϋτη δέν έπιβε-
βσιουται αλλο-&εν και πα,•τως q:αί,•εται ύπερβολικη' Μόνον δ' ' -sι , • , · υο τεκνα μαρτυρουνται 

υ·ανοντα ως βρεφη, τ(). ύπ' άρι&. 19-20. 
2 Ν. Κ. Χ. Κω στη, Σμυρνα'Cκό. 'Ανάλεκτα, εΎ~' άνωτ. 
3 τ ο u α ύ τ ο υ, το έν ::Σμύργη ρ' εμπελλιο' ν •ου- 1797 κατα' • ιι ~ νεας άνεκδότους 

πηγάς, ΔΙΕΕ, τόμ. 6 ( 1910 ), σ. 372. 
4 Αύτό-&ι, σημ. 1. 
5, Ε d ι~ u ~ d , G i _: a u d, Εν&' &νωτ., σ. 3. At χρο,•ολογίαι αί'ίται προέρχονται 

~ι-&ανω~ατα. εκ της ~ν τφ κα&ολικφ ναφ τοϋ Saίnt- Poiycarpe ( τών Καπουκίνων) 
επιτuμβιου επιγραq;ης. 

6 Αύτό#ι, σ. 12 καί 13. 
7 Αύτόfl"ι, σ. 3. 
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23. 'Ελένη Χορτάτση, 1'Jυγάτηρ τοϋ Λούκα ( &ριi1. 18 ). 'Έχουσα i]δη 
fλθεί είς πρώτον γάμον μεtά τινος Tricon 1, ·θανόντος (ή διαζευχ11έντος αύ~ 
τήν; ), ελαβεν εϊς δεύτερον, περι το 1787 ', τον Γάλλον Jean- Baptiste 
Giraud {1742-1811), ελΜντα τij) 1767 εκ της γενεΜ.ίοu τοu πόλεως 
Antίbes είς Σμύρνην καl fγκατασταθέντα εκεί εκτοτε 8• Κατd τΟν J. W. 
Wl1ittall, η cΕλένη ητο flαρραλέα γυνή, άπέ{}ανε δΕ ( άδηλον πότε, πάντως 
μετa τον εν ετει 1814 γάμον της 8υγατρός της) εκ γαγγραί νης, συνεπεί(! i1λά· 

' ~ ' 4 Μ ' - J Β G. d "' ' ' 5 
σεως τfjς κνημης της εκ πτωσεως . ετα του .- . ιrau εσχε τρια τεκνα , 
τον A1exandre ( γεννηΜντα τij) 1789 καl νυμφευ3έντα τij) 1823 τi}ν Fran· 
ςoise Pletas)', τον Frederic ( 1791/2·1837, νυμφευθέντα τi]ν Μαρίαν 
Gion)' και τi}ν Madeleine- Victoire B1anche η Ντουντσu ( 1790 · 
1861 ) 8, συζευχi1είσαν τij) 1814 τον "Αγγλοv Charlton Whittall ( 1791· 
1867) 9, δστις, ελ8rον τij) 1806 εκ Liverpool εϊς Σμύρνην ώ; &ντιπρόσωπος 

ι "Α γνωστον τίς ή σχέσις τοϋ Tricon τούτου πρΟς τόν έν Σμύρν'[Ι οfi.ανόντα τφ 
1826 Tricon, δημοσιογράφον παρά τfι έφημερίδι < Spectateur Oriental », tΌU 
όποίου έμμετρος έξ αυτοψίας πeριγραφfι τοϋ .. Ρεμπελλιοϋ » τοϋ-1797 έδημοσιεύitη 
εtς τΟ άπΟ 14 Μαρτίου 1823 φύλλον τής Εφημερίδος ταύτης ( έπανεκδο&είσα προσφά
τως με&' έλληνικfiς μεταφράσεως ύπΟ Χ ρ ή σ 't ο υ Σ ω κ ρ. Σ ο λ ο μ ω ν i δ η, 
.. Υμνος καi Θρfινος της Σμύρνης,' Α{tήνα, 1956, σ. 186 -196 ),· έτέρα δ8 πεζfι ό.φήγη
σις έδημοσιεύ&η τΟ πρώτον έν Etude sur Smyrne par C ο n s t a n t ί n 1 c ο n o
m ο s, traduit du grec par Β ο η a v e η t u r e Ε. S 1 a a r s ... , Smyrne, 1868, 
σ. 44-45, note ( τοϋ Slaars) 80 (έπανεκδο&είσα ύπΟ Ν. Κ. Χ. Κωστή έν ΔΙΕΕ, 
τόμ, 6 ( 1901 ), σ. 363-365 ) ... Ετερός τις docteur Tricoη, ζών έν Μπουρνόβq. τφ 
1833 καi έχων ώραϊον tδιωtικΟν λουτρόν, ιiναφέρεται ύπΟ τοϋ Μ a r c h e b e u s, 
Voyage de Paris a Coηstantinople par bateau 3. vapeur, Paris, 1839, σ. 123. 

2 Ε d m u η d G i r a V d, Εν&' ά.νωτ., σ. 3 (πρβλ. καi σ. 11 καi προσ&. 

σ. ΙΙ ). 
s Βλ. περί. τούτου J. W. \V h i t t a 11, έν&' άνωτ., σ. 128 κ.έξ. και tδίq; 

Ε d m u n d G i r a u d, Εν&' ιiνωτ., σ. 1-13 και τfιν αύτό{}ι μετα τfιν ΟΌ 34 προσ
-&ήκην έκ σ. Ι- VIII, έν&α έκδLδονται και έπίσημα άρχειακά περί αί'ιrοϋ έγγραφα. 

4 J. W. \V h i t t a 11, έν&' άνωτ., σ. 127, δπου περιγράφονται αί τελευταία( 

της στ ι γμαί. 
5 Edαιund Giraud, Εν{}' dνωτ., σ.13. 
6 Αύτό-&ι, σ. 29. 
7 Αύτόitι, σ. 29. 
8 Αύτό&ι, σ. 29-30. Βλ. και σ. 13, έν&α δημοσιεύεται και πιστοποιητικΟν τoii 

έν Σμύρνη έφημερίου τών Καπουκίνων περί. τijς βαπτίσεώς της τfi 27 'Απριλίου 
1790 και Ν. Κ. Χ. Κωστή, Σμυρνα'ίκά "Ανάλεκτα, σ. 92, σημ. Περί. τοϋ χαρα
κτήρός της βλ. J. W. V\Thittall, ένit' άνωτ., σ. 127-128. Είκών αύτijς παρ~ 
Ε d m u η d G i r a u d, εv1r' άνωτ., εvαντι τijς σ. 64. 

9 Βλ. περί. τούτου Ε d m ιι n d G i r a u d, έv&' ά\•ωτ., σ. 63 κ.έξ., έν1rα καt 
περι πάντων τών έν Τουρκίq. άπογόνων τοu ( The Whittalls of Turkey ), τών ύπΟ 
τών "Ελλήνων καλουμένων Ηιιελαίωv. Πρβλ. και τΟν Εντεϋ&εν άντλοϋντα Ν. Κα ρ α
ρά ν, Ό Μπουρνόβας;, σ, 68 · 70. 
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έμπορικοϋ ο~ίκου καl της Levant Company, ϊδρυσε μετ& διετίαν ( είκοσαε-
' 'λ ) , ~ ' ' β ' • της μο ις μεγαν εμπορικον και ιομηχανικον οικον ύφιστάμενον μέχρι σή-

μερον εν Τουρκί(!. 'Εκ τών όκτm τέκνων τοϋ CIIarlton Whittall και της 
Ντουντοϋς, 1]τοι τfjς έγγονης τοϋ Λούκα Χορτάτση, τΟ τέταρτον ό James 
Whittall ( 1819 · 1882 η 1883) ', ενυμφεύθη τi]ν πρωτεξαδέJ,φην αf!τοϋ 
Madeleine- Blanche Giraud ( 1823 · 1912) '. i1uγατέρα τοϋ &νωτέοω 
Alexandre Giraud, έκ τοϋ γάμου δΕ τούτου έγεννή{)η πρώτος ό Jam~s 
William Whittall ( 1838 · 1910) 3, ό συγγραφε1ι; τοίi βιβλίου« Frederick 
the Great » κλπ. ( 1901 ) καt κάτοχος τότε τών οικογενειακών εγγράφων 
Χορτάτση, ώς δισέγγονος ( πατρόι'Jεν τε καl μητρό&εν) της 'Ελένης Λούκα 
Χορτάτση. Τούτου δε πάλι ν &νεψιος {εκ της &δελφi'jς του Mary Whittall 
(1843·1932)', συζευχθείσης τον Frederic Jacques Giraud (1837-
1922) • " - ~· F 'd' . , εγγονον του προμνημονευuεντος re erιc Giraud, 1]τοι τοϋ υίοϋ 
της 'Ελένης Χορτάτση ), είναι ό τρισέγγονος ταύτης Edmund Haydn Gi
raud ( γεννηi1εtς τij) 1880) ', ό καt συγγραφεvς τοϋ βιβλίου « Family Re· 
cords » ( 1934), χάρις είς το όποίον γνωρίζομεν σήμερον λεπτομερώς την 
πλήρη γενεαλογικ1)ν σειραν καl τ1)ν ίστορίαν τών δύο τούτων εϊς 'ΑνατοΧην 
μεταφυτευ8εισών και πολλαπλώς έπιμειχ-8εισών άγγλογαλλικών οίκογενειών, 
τών έκ {}ηλυγονίας άπογόνων τών Χορτατσών 7 • 

τοϋ 

3. Άvαygαφ1} tώv λοι.πώv έv Σμύgvrι Χοιι•α•σώv 8 

toiί 18ου κα! 19ov αlώvος. 

σιορ Ά νδρέας Χορτάτσης, είς εκ τών δώδεκα μελών τοϋ &δελφάτου 
έν Σμύρνη νοσοκομείου τοϋ συσταθέντος δια τοϋ άπΟ 27 ~Οκτωβρίου 

1 Βλ. περί τούτου Ε d m u η d G ί r a u d, έν&' άνωτ., σ. 74, 78 κ.έξ. καί 83, 
2 Βλ. περί ταύτης αύτόfi-ι, σ. 29 καί tδίq. σ. 83 καί 84. 
3 Βλ . .περί τούτου αύτό&ι, σ. 83 καί 84· περί δέ τών Ενδεκα τέκνων αύτοϋ καt 

τών άπογόνων έκάστου (μεταξύ τών όποίων, <0ς κληρονόμων του, δέον ν' αναζητη
itώσι τΟ. οίκογενειακd έγγραφα Χορτάτση) αύτό&ι, σ. 84-86. 

4 Βλ. αύτό&ι, σ, 30 και 88- 89. 
5 Βλ. περt τούτου αύτό&ι, σ. 30, 33 καί 88. 
6 Βλ. αύtό&ι, σ. 30, 33 καί 89. 
7 Ε' ' ' ' 29 ' . , ις το κ,ατ~τερ~ εν σ. 7 ~αρατι-&εμε~ον γ~νεαλογικΟν δένδρον αύτών (Β') 

ε~ημε~ωσαμεν την ε~ των Χορτατσων καταγωγην μονον τών συγγραφέων οtκογενεια
κων απομνημονευματων ( ]. \V. Whittall καίΕ. Η. Giraud) καί κατόχων οtκο· 
γενειακών Εγγράφων ( J. W. Whittall καί τών ι3νδεκα τέκνων τοu )· τών λοιπών τd 
όνόματα παρελείψαμεν. 

8
, Τών ?ποί?ν ή γεν,εαλογικfι σχέσις μετδ. τών τοίί προηγουμένου ( ύπ' άρι_#. 2) 

καταλογου δεν δυναται \'α καitορισitϋ. 
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1745 πρακτικοϋ 1 . Tii 29 Αύγούστου lϊ47 f]γόρασεν &ντ\ 2250 &σλανίων 
την παλαιαν οϊκίαν του έν Σμύρνη CΑγιοταφιτικοίί :Μετοzίου 2• Κατα τΟν 
Ν. Χ. Κωστfίν, άπεβίωσε τψ 1749 και είχε τέκνα του; έπομένους Γεώργιον, 
~Α νανίαν καί • Αδριανούλαν καί Sγγονον τΟν • Ανδρέαν 8• ·ο Ν. Χ. Κωστfjς, δ στις 
άποκαλεί αύτΟv ντοτώρ ( έΥψ εϊς τα Εγγραφα φέρεται άπλώς ώς σιόρ ), 
προσ-θέτει δτι δΕν γνωρίζει αν ήτο συγγενης πρΟς τΟν Πρόξεvον τfjς Βενετίας 
Φραγκίσκον Χορτάτσην 4• Καθ' ήμiiς, άφού είχεν υίΟν νυμφευθέντα τiρ 1749 
(τΟν έπόμενον ), δΕν {}(t έγεννήθη βραδύτερον τοϋ 1710. ~π τό λοιπΟν υίΟς 
τέκνου τινΟ; τοίί 'ΕμμαΥουηλ Χορτάτση, γεννηθείς έν Πελοποννήσφ (βλ. τΟ 
προηγούμενον κεφάλ. 2, &ριiJ. 10- 13) και ελι~ων καl οίίτος μετα το 1715 είς 
Σμύρνην; Τοίιτο εlναι τΟ πι-θανώτερον, μολο\·ότι οϋδαμόθεν έπιβεβαιοϋται' 
διότι G.λλως εlναι δύσκολον να δεχθώμεν δτι Ετερος κλάδος τών Χορτατσών 
συνέπεσε να Είναι κατα την ίδίαν Εκείνην έποχην έγκατεστημένος έv Σμύρνη. 

Γεώργιος Χορτάτσης, υίος τοϋ προηγουμένου, νυμφευflεlς τψ 1749 
την Μαρουδίτσαν Κάλφαιναν 5, πατηρ ~ίσως τοϋ κατωτέρω Άνδρέου. 

~Α νανίαι; Χορ-ι:άτσηι;, ίεροδιάκονος, &δελφΟ; τοϋ προηγουμένου 6• 

Άδριανούλα Χορτάτση, Ι!υγάτηρ τοϋ &νωτέρω σιορ 'Ανδρέου, συζευ
Χ'~εϊσα_ τψ 1767 τΟν ~Ιωάννην Παλαιολόγον 7• 

• Α νδρέαι; ( Χορ-ι:άτσηι; ; ), Εγγονος τοϋ &νωτέρω σιΟρ ~Ανδρέου, υϊΟς 
ι'Ιρα τοϋ Γεωργίου ( f\ τijς 'Αδριανούλας; ), ~χω ν σύζυγο ν Μαριγw ζώσαν μέχρι 
τοϋ 1830 8• 

Ίωάννηι; Κορ-ι:άτσης, πατηρ τοϋ Επομένου. δν βλέπε. 
Μιχαi)λ Ίωάνν. Κορτάτσης, ~μπορος έν ΣμύρΙ'!J, κατηχηθεlς ε!ς τi]ν 

Φιλικiιν rΕταιρείαν τψ 1819 έν Ίσμαηλίφ και προσενεγκcΟv ύπΕρ αύτfjς γρόσια 
50 9• Δεν δύναται να ταυτίζηται προς τον Μιχαi}λ Χορτάτσην τοϋ προηγου

μένου καταλόγου ( &ρι-θ. 14 ), ώ; Οντα υίΟν Φραγκίσκου. "Ίσως Ομως είναι ό 

ι Τό πρακτικΟν έξεδό&η ύπό Ν. Κ. Χ. Κ ω σ τ η, ΤΟ έν Σμύρνη πρcQτον νοσο
κομείον τών όρf}οδόξων, « Ξενοφάνης » 1 τόμ. 2 ( 1905 ), σ. 251· 259, έν σ. 266. 

2 ΤΟ πωλητήριον έξεδό-&η ύπΟ Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Σμυρνα'ίκό. 'Ανάλεκτα, σ. 41-43 

( &ριυ·. ΚΘ' ). 
3 Α1ιτό-&ι, σ. 42, σημ, 1. 
4 Αύτό-&ι, 
5 Α-δτό'θ·ι. 

6 Αύτό&ι. 

7 Αύτόfi-ι. 

8 Αύτό&ι. 
9 Βλ. 'Ιωάννου Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, Δοκίμιον ίστορικΟν περί τfiς ~Ελληνικfiς 

'Επαναστάσεως, τόμος πρώτος, , Ailijναι, 1859, σ. 397, άρι{}. 247. 'Εκ παραδρομής 
προφανώς δ Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ς, Οί. προστατευόμενοι, « Ά<&ηνά », τόμ. 29 
( 1917 ), σ. 97, σημ. 2, ένφ παραπέμπει είς τΟ βιβλίον το\ίτο, παρέχει άνεστραμ
μένα τΟ όνομα καί πατρώνυμον εlς « Ίωάννης Μιχ. Κορτάτσης », 
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~ ' ' ' Μ λ' Χ ' αυτος προ; τον ιχε ετον ορ't'ακην, πατέρα τοϋ έπομέvου Ον βλέπε. 

Δημήτριος Μιχελέτου Χορτά><ης, « σαλιτζijς », πατrΙQ ~ων τριών 
έπομένων, άνήκων είς « έκπεσόντα » κλάδον τflς οίκογενείας Χορτάτση 1• 

Νικόλαος Χορτάκης, υ ίΟ; τοίί προηγουμένου 2, λογιώτατος άvηρ γεν· 

νηl!εlς έν Σμύρνη τ ψ 1799 κα\ IJαvwν έν 'ΑΙ!ήναις τfi 30 'Οκτωβρίου 1864 '· 
Έμαι;ήτευσ.εν έ~ τψ Φιλολογικψ Γυμνασίφ .τiiς Σμύρνης καl παρa τψ Κων

σταντινφ Οικονσμφ καl Κωνσταντίνφ Κούμg 4• τ φ 1821 μετέβη καl έσπού· 
δασε την ίατρικfιν είς Βιένvην καl Γερμανίαν. ~Επανελ-&ι:Ον τΟν Νοέμβριον 

τοϋ 18'η εϊς τη' ν ά ζ ' 'Ελ' 'δ ' ' ' .... γωνι ομενην r.α α, υπηρετησεν ω; ίατρΟς της δευτέρας 

χιλιαρχίας είς τΟ στρατόπεδον τοίί Δημητρίου ~Υψηλάντου μετα τοϋ έπ" άδελφfi 

γαμβροϋ του !ατροϋ 'Ιω. 'Ολυμπίου. Παραιτηl!ε\ς τψ 1830, μετέβη έπ' όλί'_ 
" Σ ' ~Ε 1 .α' ' γον εις μυρνην. πανε ~.uων δε διωρίσ-θη κα&ηγηη)ς τοϋ πρώτου άνωτέρου 

παιδευτηρίου τijς έλευιtέρας 'Ελλάδος, τοϋ ι1πο τοϋ Γεωργίου Γενναδίου ( μει'J' 
7! ' θ , 5) ' ου συνειργασ η στενωτατα σuστα{~εντος τφ 1830 Κεντρικοϋ Σχολείου 

Αϊγίνης, δπερ άπΟ τοϋ 1835 μετεφέρ-θη εϊ; ~Α-θήνας και μετωνομάd{}η εiς 
Γυμνάσιον. 'Ότε δe τψ 1853 ίδρύθη έν ΆΙJήναις το δεύτερον Γυμνάσιον 0 
Νικόλαος Χορτάκης διωρίσ&η γυμνασιάρχης τούτου. Διδάξας λίαν εύδο~ί
μως έπι τριάκοντα σχεδΟν Ετη, παρuτή{}η τfjς ύπηρεσίας τ@ 1859. Συνέ
γραψε καλCι διδακτικα έγχειρίδια, πολλάκις μετατυπω-θέντα κατι1 τΟν παοελ· 

-&όντα αϊώνα, την « Γεωγραφίαν Μαίtηματικήν, Φυσικην και Πολιτικiν», 
έκδο{}εϊσαν εν 'Αθήναις τ ψ 1839 6, τi]ν « Ά νiJρωπολογίαν, Σωματολογικi]ν 

σ. 91ι) _κατά τΟν Ν. Κ. Χ. Κ ω σ τ η ν, Σμυρνατκα • Ανάλεκτα, σ. 92, σημ. 1 ( τi'jς 

2 Κατά Τ Ο ν α ύ τ ό ν, Εν&' άνωτ. 
'τ· . , . ας περι τουτου κυριωτερας βιογραφικάς εtδΥ)σεις παρέχει ήμίν ό « Λόγος έπι-

κήδειος είς τΟν κα<&ηγητήν Νικόλαον Χορτάκην, έκφωνηfi-είς έν τώ να& τη-ς μη • 
'λ - 31 ·ο β , 18 , . . τρο πο εως ττι · κ τω ριου 64 υπό τοϋ κα{}ηγητοϋ τfiς Θεολογίας Κ ω ν σ τ α ·ν τ ί~ 

νου, Κοντ~γόνου:ι-, έν τφ περιοδικφ c'H Μέλισσα τών 'Α&ην&ν:ι- τού 'Α. Ν. 

Γ.ο~δα, περιοδος δευτέρα, τόμος πρώτος, έν 'Α&ήναις, 1864, σ. 564-570 {βλ. καί 
τα εν σ. 561- 563 προτασσόμενα ύπΟ τού έκδότου τοϋ περιοδικού}. 

'π βλ •. , 'δ ' , ρ . και το εν και ικι σημειωμα : « 'Εκ των τofi Νικολάου Δημητριάδου Χορ-

τακη Σμυ~ι·αlου μα{}ψοϊJ τοU κατ& Σμύρνην Φιλολογικοϋ γυμναοlου 1816 Νοεμβρlου 4) 
(~π. Λ α μ π ρ ο υ, Κώδικες τijς Βιβλιο-&ήκης τijς Βουλijς, «Νέος 'Ελληνομήμων) 

τομ. 4 ( ,1907 ), σ. 110, άρι-&. 75 ). "Ετερον Ομοιον σημείωμα αlιτό{}ι, τόμ. 5 ( 1908 ): 
σ. 309, αρι{}, 126. 

5 Βλ καί ..., ε ν ~ 'Α ' δ . • ..... ο φ ω ν τ ο ς ν α σ τ α σ ι α ο υ f = Ίωάννου Γενναδίοu] 
Γεωργίου Γενναδίου βίο;, Εργα, έπιστολαί, έν Παρισίοις, 1926, τόμ. Α', σ 104:: 
105, 108 και τόμ. Β', σ. 300, 304-307, 354, 369. . 

6 Βλ. ~η~· Σ; Γ κ ί ν η- Β, α λ. Γ. Μ έ ξ α, Έλληνικη Βιβλιογραφία, τόμ. Α', 
1~00 -1~39, ~Υ, Α~ην~ις, 1933, αρι{}. 3098, σ. 451. Έπανεξεδό{}η τψ 1851 (βλ. αfι
το-&ι, τομ. Β, εν Α<&ηναις, 194:1, άρι&. 53ϊ2, σ. 294 }, τφ 1852 (βλ, αlιτό-&ι, άρι{}. 
5648, σ. 331) κλπ. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ποιηt1]ς « 'ΕQωφίλης » 

t πρΟ 1637 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
iατρΟς έν Χάνδακι 

i• ci. 165~ 

10 

ΜΕΛΕfΙΟΣ 
[ερεύς 

fv Πελσπ:οννήσφ 
1708, 1709 

ΜΑΝΟΛΑΚΗΣ 
έμπορος έν Σμύρνυ 

1750, 1779 

161 
ΠΑΥΛΟΣ 
έv·Σμii(.lvti 

ΕΛΕΝΗ 

(Ρ! 

' 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
έν Ρ&ιJμνιρ 

1646 

Μ. Ί. Μανο:ύσακα 

3 

ΚΩΝΗΑΝτΙΝΟΣ 
έν Ρεflύμνιρ 

1645 

6 

ΠΑΥΛΟΣ 
έν Ρεflυμνφ 

8 9 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ = ΜΕΛΕτΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
έν ~ούδr;ι: 1667-89 μητρ. Φιλαδελφειας έ;τίοχ. Ρεthiμνης 

11 

ΛΟΥΚ ΑΣ 

1646 έν Πελ/σφ: 1691 κ.έξ. ( 1657 ·77) έν Πεf.{σίρ: 1688 κ.έξ. 
t 1709 1614-1677 tπρδ 1708 

13 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (?) 
έν Πελοπονν1jσ't) 

1691, 170!!, 1ΊΟ9 
t 1115 (?) 

έν Πελοποννήσφ: 1694·1715 
έν Σμύρνη (_Πρόξενος Βενετίας): 1719 χ.έξ. 

-r :ιρο ι1sο 

vl ι\~ 

t 1677-1709 

(?( 
άρρεν βρέφQ; 

·Ι· 1760 

FR~D(ΞRJC 

( ~Vζ.: ΑΔΡlΛΝΟΥ ΛΑ? f 1759) 

/8 

ΛΟΥΚΑΣ 
Πρόξενο; Βεnτlας έv Σμύρνη: ι 750-1797 

1714 ci. ·1799 (Άπριλ. 5) 
(σVζ. MAGDAE. -flOSAL[o;Λ'E έκ CAPO D'lSTRfA 

f μ<τά 1?86) 

'·' Ι 
ΕΛΕΝΗ TRICON 

21 

MAPIANNA (?) 
άρρεν βοέφος 

t 17()2 
t μτά 1814 \ϊfι!J-1797 

(σθ.;. 1787: J.- Β. GIRAI!D.I σVi.: MAJASTRE} 
1742-1811} 

14 

ΜIΧΑΗΛ 
έμπορQς έν Σμύρνu 

1750, 1779 

22 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΛΑ 
Ι σύζ.: f'USIBέE) 

έν Σμ'ύρνn 1791/2·1837 
ALEXANDRE 

178!1-? 
MADELEINE- VlcτOΙRE- BLANCHE 

(fι ΝΤΟΥΝΤΟΥ) 1790-1861 
οιάτοχος τijς μιiiς των σuλλογών 

ο[οιογ. έγγράφων 

t 1884 

Α'. ΓενεαλογικΟν δένδρον τών νεωτέρων ευγενών Χορταtσών 

( έν Κρήτη, Πελοποννήσq,ι κσ.i Σμύρνη ). 
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23 

ΕΛΕΝΗ fiuy. ΛΟΥΚΑ ΧΟΡΤΑΤΣΗ 
z~ρσ TR/CON 
t μεtά 1814 

{σVζ.Ι787; JEAN BAPT!STE GlRAUD, 1742-18111 

FR~D~RIC GJRAUD 
1791/2·1837 

{σύζ.: MAR!E GlON J 

ALEXANDRE GIRAUD 
1 7R9·? 

(σοίζ. 1823: FRAN(;O!SE PJ.E1ΆS) 

MADELEINE- VICTOIR Ε- BLANCHE 
(fι ΝΤΟΥΝΤΟΥ) 1790-1861 

( σVζ. 1814: CI/AI/L ΤΟΝ IVHΠT ALL, 1791- 181J7 J 

π ιιιιιι 
:IEAN- BAPiiSTE GIRAUD 

LI-Col. 
1803-1883 

HELENE MADELEINE- BLANCHE +:IAMES WHIHALL 
(σVζ.: DE IABA) 11!23·1912 ΗΗ9·1883 

αVCvrσι 

I I I I I 

FREDέRJC JACQUES GIRAUD+MARY WHIHALL 
1837-1922 1843-1932 

~vcυr~· 

EDMUND HAYDN GIRAUD 
συγγρ. τού <ιFamily Records''• 1934 

l8θ0-

( αύζ.: RUTH fV/lΠTAιL Ι 

:IAMES WJLLΙAM WHIHALL 
συγγρ. τοiί ιιFrederick tbe Greatιι, 1901 
χά1ο;.::ο; τijς έτέρας σuλλογής οίοιογ. έrfράφω' 

1838-1910 

ΠΗΕL 

EDWIN 

EDITJ1 MARY 

GER.TR.UDE ΑΝΝΑ 

!LL!AM JAME..S f-IARTER 

FLOR.ENCE. 

Β'. Οί έκ ο&ηλυγονίας άπόγονοι τών έν Σμύρνυ Χορτατσών 

( Giraud καt Whittall ). 
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καt Ψυχολογικήν », εκδο-θεϊσαν αύτόftι τψ 1848 1 καl ηΊν εν χειρογράφοις 
φερομένην 2 καl μετ& τΟν {}άνατόν του έκδο&είσαν τψ 1871 έπιμελείg τοϋ 
άνεψιοϋ του ~Α. ~r. ~Ολυμπίου «Λογικήν» 3 ' κατέλιπε δ' άνέκδοτα καl έτερα 

πονήματα'. Ό Νικόλαος Χορτάκης ύπijρξεν 8κ των &ρtστων διδασκάλων τijς 

&πελευι'Jερωi!eίσης Έλλάδος. 

[;] Χορτάκη, &δελφi] τοϋ προηγουμένου, σύζυγος τοϋ και'Jηγητοϋ τijς 
χειρουργικijς εν τι$ Πανεπιστημ[φ Ά-θηνιi'ιν 'Ιωάννου Όλυμπ[ου ( 1802 · 
1869) 5, ής υ!ος ό προμνημονευι'Jεlς sπιμελητi]ς τijς « Λογικijς » τοϋ Ν. Χορ· 
τάκη 'Α. Ί. Όλύμπιος. 

Κωνσταν-rίνος Χορτάκης, άδελq:.Ος των δύο προηγουμένων, άπο8α

νd:ιν μικρον προ τοϋ 1906 sν Κυδων[αις τijς Μ. Άσ[ας 6• 

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΟΝΟΜΆΤΩΝ 

Αγγελος "Ισαάκιος 273 ( σημ. 1 ), 276. 
Βλ. καί : ΚομνηνΌς "Ισαάκιος. 

'"'Αγιος Θεοδόσιος, μονi} έν Άργολίδι 243, 
260" 263, 285, 286. 

"Αγιος ~Ιωάννης ( ούχί Γεώργιος) τοϋ Μω

ραί-ιη, μονη έν Κερκύρq. 242-243, 
256·257, 283. 

Agop Claire, veuve Fr. Iscart 244, 
265. 

Άtιανάσιος πρωτοσύγκελλος έν "Αργει 261. 
Annand { Anandi) Thomas 251 · 253. 
'Αντωνιάδης Γερμανός, κάτοχος έγγράφων 

Χορτάτση 235-238, κατάλογος τού

των 238 · 267, 268, 274, 275, 287. 

1 Βλ. αύτό{}L, rlριit. 4675, σ. 199. 

• Αρχοντόπουλα δώδεκα Κρήτης 268 - 270, 
271, 272. 

Barbadicus Agustinus ( = Barbarigo 
Agostino ), Δόγης Βενετίας 242,253.
Jacopus ( = Barbarigo Jacoρo) 242, 
249, 253. 

Βελiiνος ( Velano) Αlμlλιος, Νικόλαος 

255 ( σημ. 2 ).- Φραγκίσκος 242, 255. 
ΒJ.αστΟς Σήφης 241, 245. 
Βορεάδης • Αντώνιος 235- 237. 

Cornω•o Andι•ea, Γεν. Προνοητi}ς Κρή

της 241, 246 · 249. - Andrea ( τοϋ 

2 Βλ. Σ π. Λάμπρο υ, Κώδικες τfις "Ιστορικής καl 'Ε-&νολογικfις "Εταιρείας, 

«Νέος Έλληνομ\•ήμωV », τόμ. 7 ( 1910 ), σ. 76, άρι-&. 50 (κατ' άντίγραφον τού 
1838) καί Τ ο iί α ύ τ ο υ, Κώδικες τfις Βιβλιο-&ήκης τfις Βοuλfις, 8ν-&' άνωτ., τόμ. 

4 ( 1907 ), σ. 372, dριif. 96. 
3 Ν ι κ ο λάου Χ ο ρ τ ά κ η, Λογική, έκδο-&είσα έπιμελείQ. 'Α. '1. ~ο λ u μ-

π ίου, έν Ά<&ήναις, 1871. 
4 Βλ. αύτό-&ι, σ. γ' (προλεγόμενα 'Α. Ί. 'Ολυμπίου). 
5 Βλ.! 'Α. Ν. ΓούδανJ, ..:"Η Μέλισσα τών Ά<&η·νών:ο, 8ν6-' άνωτ., σ. 562. 
6 Κατδ. τΟν Ν. Κ. Χ. Κωστή ν, Σμυρνα"ίκδ. 'Ανάλεκτα, σ. 92, σημ, 1 (τfi.ς 

σ. 91 ). 
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Zuanne) 246 • 247 ( σημ. 1 ).- Catta
rin 247 ( σημ. 2 ). 

Coι·tachi ( Coι·taci, Cω·taz{z)i )· βλ. : 
Χοριάτσης. 

Γεvvαρίvης. Βλ. : Giavaι·ina. 
Giavaι•ina Girol amo 249. 
Giraud Alexandre 292. - Edmund 

Haydn 275, 293. - "Ελένη, πρ. Tri· 
con ( -&υγ. Λούκα Χορτάτση ) 292-
293 ( Ο.ριif. 23 ). - Frederic 292.
Fι·έdέric Jacques 293. -Jean-Bap
tiste 292. - Madeleine- Blanche· βλ. : 
Whittall Madeleine- Blanche. ·- Ma
deleine- Victoiι•e- Blanche· βλ.: Whit
tall Mad.- Vict. - Blanche.- Mary 
( ifuy. James Whittall) 293. 

Gradenigo Tadio 243, 258. 
Γρηγόριος Ναυπλίου 261. 

Da Mosto Giacomo 243, 258-259, 259 • 
260. 

Δούκας Κωνσταντίνος 273 ( σημ, 1 )1 276. 

Forsιnan Ίωάννης ( 233 ), ( 267 ), 268. 
Fusibέe • Αδριω·ούλα ( {}υγ. ΛοUκα Χορ

τάτση) 291 ( άρι{}. 22 ). 

Κακουτάκης Μεί'μέταγας 261. 
ΚομνηvΟς ΆJ.έξιος 268, 269, 271, 272-

273. - "Ανδρόνικος 269, 271. - Ίσαά

κως ( = "Αyyελος;) 268-269, 271. 
Κορτάτσης Ίωάννης 294. - Μιχαi]λ ( τοίi 

Ίωάννόυ ) 294- 295. - Βλ. καί : Χορ
τάτσης. 

Κοvϊρήpης Γεώργιος' βλ. : Queι·iι~i Zo1•zi. 

.Λάμπρος Σπυρίδων 235 ( σημ. 2 ) , 237, 
238. 

Majαstre Μαριάννα ( {}uγ, Λούκα Χορ

τάτση) 291 ( dριif. 21 ). 
Μαρούφης Παρθένιος 243, 262- 263. 
Mau1·us C1·istofoι•us ( = Moro Cristo

foro ), Δόϊ•ης Βενετίας 242, 254. 
Μέρμπακα μο~·ή, Θεοτόκου ( έν 'Αργο

λiδι) 243, 257, 260 · 263, 285, 286. 
Μηλιώτης • Ανδρέας 242, 250- 251. 

Michiel.Angelo 257. 
Mocenigo Alvise 243, 262. 
Afolin ΜαΓcο Bertucci 266. 
Μ o1·osini B'rantesco 242, 243, 249 - 250, 

251, 252, 253, 257, 259. 
Μποvρνόβας ( παρό. τl)ν Σμύρνην) 233, 

234, 235, 241, 244, 265" 266, 286, 
290. 

Nani Paolo 242, 256. 
Ναύπλιον 243, 244, 258, 264. 

Ob1•eskoυ "Αλέξιος Μιχαήλοβιτς 244, 266 • 
267. 

Όλvμπlοv ( -&υγ. Δημ. Χορτάκη ) 298. 

Παλαιολοylνα Χορτάτσαινα· βλ. : Χορτά
τσαινα ΠαλαιολQγlνα. 

ΠαλαιολόyQς ΧQρτάτσης Άλέξιος' βλ. : 
Χορtάτσης • Αλέξιος ό ΠαλαιολόyQς. 

Παλαιολόγου Άδριανούλα ( ituγ. Άνδρ. 

Χορτάτση ) 294. 
Παλαμήδης Ρήγας 261. 
Ρesαι•ο Girola1no 242, 253, 256, 258. 
Pisani .nf ω·cο 258. 
Pizzarco (? J Gi1•olamo 243, 258. 

Querini Zorzi 241, 248 - 249. 

Ρέ{}υμνοv 242, 243, 246, 247- 248, 250, 
259, 261, 276. 

B.uzzini Carlo 244, 263- 264, 286. 

.Σκορδlλαι 273 ( σημ. 1 ), 
Σκορδlλης Στέφανος 242, 251 ~ 253. 
Σμύρ••η 244, 263 • 264, 265, 268, 270, 

286, 288 · 290, 292 • 295. Βλ. καί: 

Μπουρνόβας. 

Σούδα 242, 243, 249, 250, 253, 256, 
257' 258, 281, 282 "283. 

Tricon 292 ( σημ. 1 ). 
Triυan · Αντων. ΧρονικΟν 270-272. 
T1•on Luca 245. 
Τυπάλδος Ίερεμlας 257, -Μελέτιος 257, 

Χαλκ1ς 241, 245, 246, 254. 
Χάνδαξ 241, 249, 250, 251 · 253. 
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Xaτζij Κωστijς Ν. Κ. 233 • 234, 237 καi 
πολλ. 

Χίος 241. 
Χορ<άκη ( {}υγ. Δημητρίου)" βλ. : Όλυμ· 

πlου. 

Χορrάκης Δημήτριος 295.- Κωνσταντίνος 

( τοϋ Δημητρίου} 298. - Μιχελέ-ιος 

295. -Νικόλαος ( τοϋ Δημητρίου ) 295, 
298. -Βλ. καί : Χοeτάτ:σης. 

Χορτάτζης· βλ. : Χορrάτσης. 
Χορτάτσαιvα Παλαιολοyίvα 278. 
Χορτάτση • Αδριανού λα· βλ. : Fusibee • Α

δριαvούλα καί : Παλαιολόγου • Αδρια

vούλα. - • Αδριανού λα ( σύζ. Φραγκί

σκου ) 286.- •Ελένη (τού 'Ιωάννου) 

281. - Έλέvη ( τοϋ Λούκα ), πρ. Tri
con· βλ.: Giraud •Ελένη.- Έλέvη 

( τοϋ Παύλου ) 234, _235, 237, 241, 
287 ( άρι{}. 17 ). - Μαγδαλψή • Rosa· 

lene ( σύζ. Λούκα) 290 291. - Μα· 

ριάνvα• βλ. : Majastre Μαριάννα, 
Χορτάιοης ( άγν. βu;πτιστικοϋ) : - ( τοϋ 

'Εμμανουήλ) 286 • 287 ( άρι{}. 13 ).
(του Λούκα) 291 (άριο&. 19 και 20 ).
επίσκοπος Χερροvήσοu 276 - 277.- πα
πiiς ( 1689 ) 281. 

Χορτάτσης "Αθανάσιος, έπίσκοπ:ος Ρε{}ύ

μνης 243, 257, 259, 260, 261 · 262, 
263, 285 ( άρι{}. 9 ). - Άλέξιος δ Πα

λαιολόγος 278.- Άναvlας 294.- Άν

δρiας ( 1594, 1635 ) 280. - σ<όρ Άν

δρiας ( t 1749) 293 · 294.- Άνδρiας 

( τοϋ Γεωργίου ) 294. - Άνι:ώνιος 

( 1466) 242, 254 • 255, 278. - 'Αv.ώ

vιος ( πατfιρ Κωνστ. καί. Μικ. ) 241, 
245, 255, 278. - Άντώνιος ( πα"tήρ 
Νtκολάου) 241, 245, 279.- Βησσα

ρlων 280.- Γεώργιος ( άρχηγΟς έπα

ναστάσεως 1272 · 1278) 231, 240, 277, 
279. -Γεώργιος ( ένταφιασμένος έv 

• Ασωμάτοις ) 279 - 280. - Γεώργιος 

( πωητfις «: Έρωφίλης ») 231, 240, 
281-282 (άρι{}, 2 ). -Γεώργιος ( τοϋ 
• Ανδρέου) 294. - Γεώρyιος ( τοϋ Κων
σταντίνου, ίατQόι;) 231, 282 (άριοΙ}. 4 ). 
- Γεcόργιος• βλ. καί : Ζώρζης και': : 
1'ζώρrζης,- Δημήτριος· βλ.: Χορτάκης 

Δημήτριος, -Έμμανοvήλ ( τοίί Θεοδώ-

ροu ) 277. - • Εμμανουήλ ( τοϋ Κων
σταντίνου) 240, 241, 242, 243, 244-, 
245, 246, 247, 249, 250, 255·256, 
257, 257.258, 258, 263, 274, 282· 
283 ( άρι{}. 7 ), 294 -Έμμανουήλ· βλ. 
καί: Μαvολάκης, Μανόλης, Μανοvήλ.

Εύσ<άθως 276. - Ζώρζης ( 1584) 280. 
-Θεόδωρος 231, 240, 277.- Θοδω

ρ;jς ( τοϋ Τζοuάννε ) 281.- Θεολόyος 

277. '--- Ίωάννης ( έν Σούδq.) 281. -
Ίωάι•νης ( τοϋ Κωνσταντίνου) 242,246, 
247, 282 ( άρι{}. 5 ). - 'Ιωάννης· βλ. : 
Κορτάτσης Ίωάννης.-Ίωάννης· βλ.-καί: 

Τζοvάvνες.- Κάλλιστος 281.- Κλήμης 

280.-Κωνσταντίνος (1332) 277 .-Κωv
σrανtί1•ος (1492) 242, 246, 253-254,278, 
279. - Κωνσταντίνος ( 1645) 241, 246, 
247, 282 ( άρι{)ο. 3 ). - Κωνστανrίνος 

( τοϋ • Αντωνίου) 241, 245-246, 254, 
277.- Κωνστανι:ίνος ( τοϋ Γεωργίου) 
277.- Κωνσταντίνος ( τοϋ Δημητρίου )• 
βλ.: Χορτάκης Κωνσταντίνος.- Λούκας 

( τοϋ 'Εμμανουήλ) 243, 244, 262, 274, 
275,285 (άρι{}.ll).-Δούκας (τοϋ Φραγ· 
κίσκου) 234, 240, 244, 265, 266, 267, 
268, 274, 275, 287 • 291 ( &ρι{}. 18 ). 
- Μανολάκης ι τοϋ Φραγκίσκου) 240-
241, 244, ( 266 ), 268, 287 ( άρι{}. 
15 ). -Μανόλης ( τοϋ Σταμάτη) 280. 
-Μανουήλ 278.- Μελέτιος ( τοϋ Έμ

μανουηλ)243,244,262,274,285(άρι{}. 

10 }. - ΜελSrιος, πρψην Μιχαήλ ( τοϋ 
Κωνσταντίνου), άρχιεπίσκοπος Φιλα

δελφείας 231, 242, 251, 256·257, 283· 
285 ( άρι{}, 8 ). - Μικιολέτος ( τοϋ 
Άντωνίου ) 241, 245, 277. -Μιχαήλ 
( 1265, 1299 ) 277.- Μ<χαήλ ( τοϋ 
Γεωργίου ) 277.- Μιχαήλ ( τοϋ Εύστα~ 
-&ίου) 276. -Μιχαήλ ( τοϋ Ίωάννου)' 
βλ.: Κσρτάτσης Μιχαήλ.- Μιχαi]λ ( τοϋ 
Κωνσταντίνου)· βλ.: Μελέτιοςάρχιεπί

σκοπος Φιλαδελφείας. -Μιχαήλ ( τοϋ 
Φραγκίσκου ) 244, 266, 268, 287 ( ά· 
ρL-&. 14 ). - Μιχελέtος' βλ. : Χορτάκης 
Μιχελέτος. -Νικόλαος ( 1512) 245. -
Νικόλαος (τού Άντωνίοu) 241, 245, 
279, 281 ( άρι-&. 1 ). -Νικόλαος ( τοϋ 
Δημητρίου)' βλ. : Χορτάκης Νικόλαος. 
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- Παϋλος ( τοϋ Κωνσταντίνου) 242, 
246, 247, 282 ( &ρι{}. 6 ). - Παϋl.ος 

( τοϋ Μανολάκη ) 287 ( άρι{}. 16 ). -
Σταμάr:ης 280. - Τζουάvνες 281.
Τζώρ,ζης ( 1565) 279, 280. - Φραγ· 

κίσκος ( τού Έμμανοui]λ) 240, 243-, 
244, 258, 262, 263, 263.264, 265, 
266, 285 • 286 ( άρι{}. 12 ). 

Velano. Βλ. : Βελiiνος. 

Ί7enieι· Lunω·do 242, 253, 256. 

Whittall Chω•lton 292-293. -Jaιnes 
293.- James Williaπι 232-233, 234, 
236, 237' 238, 240, 267.275, 293.
Madeleine- Blanche { {}υγ. τοϋ A1ex. 
Giraud) 293.- Madeleine- Victoire
Bianche ( i!-υγ. τοϋ J.- Β. Giraud) 
292,291. -ΜωΎ'·βλ.: Giι·audMωΎ· 

Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 
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ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΉ ι 

~Η κλασσική μας παιδεία, ή όποία παρηκολούδησεν ένεργώ:; παιδιόθεν 

καl έρρύδμισεν την τοιαύτην ή τοιαύτην άνάπτυξίν μας, διεμόρφωσεν έν ήμίν 

καl τα κριτήρια τών άξιών. το τελευταίον τοϋτο συχνάκις μεταβάλλει ήμάς 

είς αύστηρΟ"Uς κρι τ<1ς τού παρόντος περιφρονητdς δε τοϋ προσφάτου η τοϋ 

μεσαιωνικού παρελθόντος. Κα{}ιστ~ δΕ: ούχί σπανίως δυσχερη τήν Ερευναν 

ε'ίς τ&ς περιοχ&ς ταύτας τfjς άνελίξεως τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος. 

"Εκάστη ίστορικfι περίοδος της ζωf}ς ένΟς λαοϊί είναι συνισταμένη πολλr:Ον 

παραγόντων, μη &ναγόντων κατ~ άνάγκην την προέλευσίν των μόνον είς τΟ 

παρελθόν. "Επομένως πάσα &πόπειρα Ερμηνείας τών ιστορικών γεγονότων

ύπΟ την γενικ1)v τοϋ Ο ρου σημασίαν- μΕ μόνα κριτήρια τα Εκ τfjς κλασ

σικfjς παιδείας άπορρέοντα άποβαίνει μονομερtΊς και Επισφαλής. 

Είναι πέρα πάσης άμφισβητήσεως τΟ γεγονΟς Οτι ή κλασσικη ~Ελλdς 

διαφέρει βασικώς άπΟ την μεσαιωνικην cΕλλάδα, τΟ Βυζάντιον."Αλλαι εί\·αι 

α'L προϋπο{Μσεις τfjς ιστορικfjς ζωfjς και πνευματικfίς δημιουργίας είς τf)ν 

άρχαίαν "Ελλάδα και ti.λλαι είς τΟ Βυζάντιον. Διαφορετικαι είναι αι άξίαιf 

τών όποίων Επιδιώκεται η πραγμάτωσις -δπΟ των άν-θρώπων τοϋ χρυσοϋ 

αίώνος τοϋ Περικλέους, και διαφορετικαι 8κείναι τοϋ αίώνος των μεγάλων 
Πατέρων τfjς "Εκκλησίας η τfjς έποχfjς τού ~Ιουστινιανοϋ. ~Άλλα τέλος είναι 

τα ίδανικά, τα όποία κινοϋν τους άρχαίους είς πρdξιν, καl ti.λλα τα τών χρι

στιανών, τα παραινοϋντα είς ησυχίαν καl {}έωσιν. 

(Η κλασσικη άρχαιότης χαίρει και άγάλλεται είς τΟν ρυθμΟν και την 

κίνησιν. Δρg, καl είς την δρdσιν της εύρίσκει την όλοκλήρωσίν της. Δημιουρ

γεί, καl ή δημιουργία της είναι τραγούδι. "'Ιδετε π. χ. τα Εργα τοϋ Πλάτωνος 

η τοϋ Φειδίου τα &παράμιλλα καλλιτεχνήματα. Φιλοσοφεί, καl ή φιλοσοφία 

της είναι Εν άγώνισμα τοϋ πνεύματος, μία σκυταλοδρομία τοϋ νοϋ, τfίς όποίας 

οι άμοιβαίοι δρομείς είναι έν ταϋτψ και ρωμαλαίαι ζωτικαl προσωπικότητες. 

ι Εtς τόν δρον άyωyη δίδομεν εύρυτάτην εν'\'Οιαν' νοοί•μεν πάσαν έν γένει έπί

δρασιν έ.πL τόν χαρακτfιρα, την σκέψιν και τήν τοιαύτην η έχείνην συμπεριφορdν 

τοiί άτόμου κατά τε τΟν ψυχικόν αύτοiί βίον καί τόν κοι'\•ωνικόν. Διαyωyην δ8 λέγον

τες νοοiίμεν τόν κα-θ-όλου τρόπον ζωής τοiί dτόμου λαμβα,•όμενον άπό τής έσωτάτης 

αύτοiί ψυχικής δια-θ-έσεως καί έπεκτεtνόμενον μέχρι των λεπτομερειακών έκδηλώσεών 

του έν τφ καό-' ήμέραν βLψ. 
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Θεωρήσατε τοUς προσωκρατικούς, τΟν Σωκράτη, τΟν Πλάτωνα, τΟν ~ Αριστο
τέλη. Χάρι τος και κάλλους Clριστος συνδυασμός. Και πάντα ταϋτα UπΟ μίαν 
φιλοπαίγμονα διάθεσιν. 

Οι διάλογοι τοϋ Πλάτωνος και τα ~Απομνημονεύματα τοίί Ξενοφώντος, 

δια να μη συμπεριλάβωμεν τας κωμφδίας τοίί ~ Αριστοφάνους, λόγφ τfjς είδι

κi]ς φύσεως και τοϋ σκοποϋ των I παρουσιάζούν άνάγλυφον τΟ πνεϋμα τfjς 
άκατασχέτου πρΟς παιδιdν ·ιάσεως των άρχαίων "Ελλήνων. "Ο Ξ ε ν ο φ 00 ν 
είναι και -θεωρητικΟς υπέρμαχος αύτiiς τfjς τάσεως. Χρηματίσας μα-θητης τοϋ 

δ 'λ 'λ' δ' ) ' 'δ' ' ~ I "' ψ 'Α). λ~ ~ ' παίζοντος δι ασκα ου ποτ. α ε κα .α ι ων και ακουσας εγρα ε : « • εμοι 

δοκεί τώv καλών κάγα{}ών άνδρών έργα ού μόνον τd μετd σπουδijς πρατ

τόμενα εlναι, άλλd καl τd έν παιδιαίς » 1• Και τοϋτο διότι ήτο &ναμφισβή

τητον δι~ αϋτΟν και έκ τών πραγμάτων &ποδεδειγμένον, έκ τfiς προσωπικfίς 

δΕ πείρας έπιβεβαιούμενον, Οτι ό Σωκράτης <<παίζων ούδΕν ήττον η σπου
δάζων έλυσιτέλει τοίς συνδιατρίβουσι » 2 • Συνεδέετο δηλ. ή παιδι& πρΟς την 

παιδείαν και πρΟς ταύτην κυρίως άπέβλεπεν η τοϋλάχιστον Επρεπε να 

άποβλέπη 8 • 

Ό Πλάτων εξ aλλου πολλαχοίί τi]ς Πολιτείας του χαρακτηρίζει ώς 

δ ' ) λ 'β δ I \ \ I ( παι ιας συ , η ην πασας τας μιμητικας τεχνας . 
Τοσοϋτον δΕ τΟ πνεύμα τfjς παιδιάς είναι διάχυτον είς τα Εργα τfίς 

I '!!' ' ~ '"Α~ I "I " ' άρχαιοτητος-ειναι γνωστον π.χ. οτι και οι ιγυπτιοι ηρεσκοντο εις το 

μετα παιδιdς διδάσκει ν, 8φ~ ψ καl ό Πλάτων τοi.ις επαινεί 5 -, όSστε τινΕς 
επεχείρησαν να άναγάγουν πάντας τοi.ις πολι τισμοUς είς την πρΟς παιδιαν 

τάσι ν του άν-θρώπου 6• 

τ ' I ' ' δ ' • δ' ξ ' • δ ' ' 'Α ην μεσοτητα περι τας παι ιας επε ιω ε και επε οκιμασεν ο ρ ι-

σ τ ο τέλη ς. ΟUτε ό χονδροειδ1)ς τύπο;, ό καιρΟν μη γινώσκων, άρέσκει είς 

αϋτόν, οUτε ό παντελώς σιω~ών σκληρΟς και άyροίκος, διότι ό τελευταίος 
« ούδf.ν συμβαλλόμενος πdσι δυσχεραίνει» 7

• 

Είς τΟ Βυζάντιον άντι-θέτως φαίνεται εϋ-θi.ις έξ άρχijς Οτι τό τοιοϋτο 
πνεϋμα Εχει Εκλείψει. Βασιλεύει σοβαρότης η σοβαροφάνεια, αϋστηρότης καl 

1 Ξενοφώντος, Συμπόσιον 1, 1. 
2 Ξ ε ν ο φ ω ν τ ο ς, 'Απομνημονε·Uματα Δ, 1, 1. 
s Εύρεία διαπραγμάτευσις τοiί #έματος τούτου έγένετο έσχάτως υπο Κ ω ν~ 

σ τ α ν τ ί ν ο υ '1. Β ο u ρ β έ ρ η, ύ;τΟ τόν τίτλον: Παιδιd καί παιδεία, έν Έπιστημ. 

'Επετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής Παν/μίου 'Α-θ-ηνών ( 'Αφιέρωμα εLς Γεώργιον Χατζιδά
κιν ), έν 'Α#ήναις 1955- 1956, σσ. 469-526. Έξεδό-8-η δ8 καl εί.ς ί.διαίτερον τεiίχος. 

4 Πρβλ. iδίq. Πλάτων ο ς, Πολιτεία 602 b. 
5 Πρβλ. Π λ ά τ ω ν ο ς, Νόμοι Ζ 819 a κέξ. _ 
6 Πρβλ. J. Η u i z i n g a, Homo ludens, γ' έ'κδοσις- γερμ. 1939 καί Κ ω ν

σταντίνον '1. Βουρβέρην, 'Έν&' -&νωτ., σ. 470, σημ. 3. 
7 'Αριστοτέλους, Ή#ικd Νικομάχεια IV, 8, 1128b2. 
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σιωπή, σκληρότης και δυσκαμψία περι τi]ν συμπεριφοράν, &πομάκρυνσις &πΟ 

τi]ν ζωήν, η όποία 8ν τούτοις δΕν παύει ζητοίίσα τi]ν Ενάσκησιν των δικαιω

μάτων της. Τοiις ϋμνους της χαρCΧς και τfίς &μεριμνησίας &ντικαθιστούν σοβα~ 

ροι Εκκλησιαστικοι ήχοι και προσευχαί. ~ Αντι ρωμαλαία ώρα ία σώματα νd 

γεμίζουν τdς παλαίστρας και τα γυμναστήρια, λιπόσαρκοι σκιαι διασχίζουν 

&ftύρυβοι το1Jς δρόμους των πόλεων ψιftυρίζουσαι λόγους μυστικ(i)y προσευχών 

και κατευ-Βυνόμεναι είς μοναστήρια, δπου &σκείται fι σιωπi] και δπου ό {)ρfjνος 

&ποβαίνει ό οίμος Sπι τού όποίου βαδίζων ό πιστΟς Επιτυγχάνει την λύτρωσιν. 

Τί άρα να είναι Εκείνο τΟ όποίον t}λλαξε τόσον πολil τους άνftρώπους; 
'' Μ' ' 1 ' ' Μ' ' ' Μήπως ή πάροδος των αιωνων; η πως αι ΠΟ ιtτικαι τυχαι: ηπως η επι-

κοινωνία και αί άναμείξεις μετd τών άλλων λαών και δη και μετ& των άνα~ 

τολικων, οί όποίοι Εκ ψυχοσυνθέσεως ρέπουν πρΟς την άπομόνωσιν και την 

μελαγχολίαν; Μηπως τε ος ο ριστιανισμος: οι αυτοι οι παραγ ντε ' 'λ ' Χ ' "Ολ ~ ' "' ~ ο ς κα\ 

, β ' 'λ ~ J. ",λ ' , ' ίiλλοι όλιγώτερον Εμφανείς αναμφι ολως συνετε εσαν εις τ, 1 ν αι. αγην αuτην 
τοϋ χαρακτijρος τών άν&ρώπων και τοίί πολιτισμοϋ. 

••• 
Είναι ίδιαιτέρας Εξάρσεως ίiξιον τΟ γεγονΟς δτι δι& τΟν iριστιανΟν 

πολίτην- ι1ν{}ρωπον τοίί Βυζαντίου σκοπΟς τοϋ βίου τί-Βεται η σωτηρία τfίς 

ψυχiϊς. Αϋτη δ~ Επιτυγχάνεται γενικώς δι& τfiς εUσεβοϋς 8πιγείου πολιτείας. 

CH άσκησις είναι Επιβεβλημένη, δι& να ύπερνικηδοϋν αί δυσκολίαι τ&ς όποίας 
παρεμβάλλει τΟ σαρκίον μΕ: τ&ς διαρκείς &παιτήσεις Ενασκήσεως τών δικαιω

μάτων του έπ\ τijς παρούσης ζωijς. Ό iJάνατος είναι ή διαχωριστικη γραμμη 

τijς παοούσης ματαιότητας καl τijς μελλούσης μακαριότητας. 

Τ~ύτου λοιπΟν ή μελέτη πρέπει ν& εlναι κα{)ημερινη άπασχόλησις τοϋ 
χοιστιανοίί διότι εtναι ψυχωφελης 11, 8πL τΟ ποιητικώτερον, ψυχοσόος. 

... "'Ολοι' οί βυζαντινοt itd μελετήσουν τΟ πρCΧγμα. OL μοναχοι και οί 8κκλη
σιαστικοι Sν γένει άνδρες περισσότερον. ~σ Ρ ω μ α ν ό ς, ό όποίος «την 
ζωf]ν τών βροτών έταλάνισε » και 8μακάρισε « τοVς καλ1)v έπιλεξαμέvους 

μερίδα» ι δηλ. τούς μοναχούς, νομίζει Οτι « άλη{}ώς κατακέκριται μη μελε-

τών j τδ άλληλούϊα » 2• Συχνακις ε εις τους υ μ νους του αντιμετωπι ι ' δ' " ' "' " ~ζε το' 

πρόβλημα τοϋ -&αvάτου και συμπαρασύρει μS τdς πτέρυγας της μελφδίας του 
~ ' " • δ~ ι τους συμψάλλοντας και συμπροσευχομενους πιστους εις πνευματικα πε ια κα 

ψυχικοσυναισ{}ηματικdς καταστάσεις ηκιστα έπιτρεπούσας παιδιάν, χαριεντι

σμον η γέλωτα. ΔCδει τον μοναχικον κανόνα τijς προσκα(ρου ζωijς ε~/Jέως 

και άνευ περιστροφών: 

ι p i t r a, Analecta Sacra Ι, 1876, σ. 44. 
2 Αύtό-&ι, σ. 47. 

13-1-1967 
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« Σrερρω{}έντες τfί πίπτει oVJ' στήκετε· τοiις αυχεJ•ας υμων κάτω 
κάμ::ιτοντες, / τfj ψυχfΊ δε Χριστόν iJ.vω βλέποι•τες, j τών έν γzj παντελώς 
μι) φρ()γτίσητε, I καραδοκοϋι·τες και σπουδάζοντες, I μεrd τΟ μεταστijναι 
τοV βίου τούτου, ι κατοικιjσαι έν ταίς τών δ.γίων μι)ναίς, I ίνα, ώσπερ 

ένταϋ&α, βοά τε κdκεί / τΟ άλληληύίΊ1. » Και συνεχίζει: « 'Ό καιρός τijς 

χαρfi.ς ύμών ΕφlJ.ισεν· j ό γdρ Κύριας τάχιον έ'ρχFται ... >> 1 , Δηλ._ ό &ά\·ατο;, 

αν αUτΟ; ό 'ίδιος δΕν είναι ή χαρά, είνιιι όπωσδήποτε τΟ τελευταίον γεγονΟ; 
τΟ όποίο\' {}U όδηγήσn τΟν πιστΟy εί; τfιν πραγμάτωσίν τη;. ~Αξίζει λοιπΟν 
να μελετηθΏ. « TuV φοβεροϋ δικασrοϋ την έ~έτα.!!t~'», λέγει ε'ίς Cί.λλον ϋμvον, 

« έν ηj ζωfj σου, ψυχή, έvι9υμή0ητι » (Α' στ. 1- 2) και συνεχίζει: «~ο χρό1•ος 
μου συντελείται ι ό δε φρικτός σου {}ρ--Ίνος λοιπόν εύπρεπίζεται. ι ~ο βίος 

παρέρχεται ... » (Α; στ 27- 28) κλπ. 2 ή την περίφημο ν Εκείνην πρΟ; η)ν 'ίδίαν 
του ψυχl)ν παραίνεσιν, « Ψυχή μου, ψυχή μου, j ιiνάστα τί κα{}t:ύδεις; J τό 

τέλος έγγίζει ι καl μέλλεις Dορυβεϊα{}αι. I Άι·άνηψυν ο-υv, I ίνα φείσηταί 

σου Χριστός δ Θεός ... >> (Β' στ. 1- 6) 8• 

~Άπειρα είΙ•αι τα χωρία τοίί Ρωμανοϋ, τα όποία μCi; παρέχουν πιστην 
είκό Ι'α τοϋ χριστιανού τοίj 60U αίώνΟς. 

~Ανδρέας ό Κρήτης, έτέρα &ηδΟΟν τΥjς 8κκλησιαστικfjς μας ποιή· 

σεω;, τΟν ζ' α'ίώνα δΕ:v ·ίΜ παρεκκ].ίvn άπΟ τΟν τύπον του Ρωμανοϋ. « Οίμοι 

τάλαινα ψυχή Ι / ,<Μ &ναq;ωνήσn είς τΟν Μεγάλον Κανόνα του, τί ώμοιώ{}ης 
τjj πρώτn Εϋq.; ( ψδη α·). ~Ανάνηψα''• ib ψυχή μου· ι τdς πρrlξεις σου, δ.ς 

είργάσω, ι άJ•αλογίζου, ι καί ταύτας έπ~ όψιν σου είσriγαγε, ι _καί σταγόνας 
στriλαξον δακρύων σου· ι είπε παρρησί(} τdς πράξεις, ι τdς έν{}υμήσεις ι 

Χριοτq\ καΙ. δικαιώ{}ητι » ( ψδη δ• ). Κατωτέρω δέ: «~ο νοϋ.; τετραυμάτι

σται, ι τδ σώμα μεμαλάκισrαι, ι νοσεί τδ πνεϋμα· ι ό λόγος ιjα{}ένησεν, J ό 
βίος νενέκρωται, I τΟ τέλος έπi {}ι':ραις· ι διό μοι, τάλαινα ·ιρυχή, I τί ποιή
σεις, όταν έλiJn ι ό Κριτf;c: άJ•ερευιιijσαι τd οά; » (ι:'ρδη {}') 4• 

Ε'ίς τΟν αUτΟν τό\•ον {}lι γράψουν _και .πολλοl dλλοι βuζαντιν9ι συγγραφείς. 

Άκόμη καl αύτοl οί κατ· 8ξοχηv δοξαστικοl και ύμνηται του μεγαλείου του 
Θεοϋ δα Εξαρτήσουν την χαραν και τα; αΛ α; κινησεις τη; uχη; ατrο τα υπερ~ \ ' ' ' ,, λ ' - ψ - ~ ' \ ~ 

~ eι '3" e • - Κ ' " e ~ ~ 5 κόσμια γεγονοτα, οπως ειναι η γε~·νησις του υριοu π.χ. η η αναστασις . 

Κ ο σ μ α ς ό 8 π ί σ κ ο π ο ς Μ α 'ίο υ μ a είς τΟν κανόνα τών Χριστου· 
γέννων ψάλλει « ΧριστΌ; γενι·άΊαι, δuξriσατε I ΧριστΌς εξ ούρανών, άπαντή-

1 Αύτό-&ι, σ. 51. 
2 Ρωμανού τοϋ Μελψδ,)ii "'Ύμνοι ( μετό. προλεγομένων ύπό ΝιΧολάου Β. 

Τωμαδάκη}, τόμ()ς Α', 'Α{}ηναι 1952, σσ.9-10. 
s Αύτό&ι, σ. 27. 
4 Τρ_ψδιον, έκδοσις ΛΊ έν Ρώμη 1879, σσ. 463, 472 καl 488. 
5 Πρβλ. Ν ι κ ο λ ά ο u Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Είσ<Jyωγι) εlς τi}ν Βυζαντιν1}ν Φιλο

λοyLαν ΑΊ Ά-&ήναι 1952, σ. 207 κέξ, 

ΕΠ.ΕΤΗΡΙ1; ΕΤΑΙΡΕΙλΣ: ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Σ:Π~ΥΔΩΝ ~Ετος Κ<;' 20 
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σατε 1···1 "Jσατε τφ Κυρfφ πάσα ή γη •.. » 1 ( ψδη α'). 'Ο τούτου δε φίλος 
καl Ομότεχνος Ί ωά ν ν rι ς ό Δ α μ α σ κ η ν Ο ς εϊς τΟν έξαίσιον κανόνα τf'jς 
άναστάσεως ύμνεί έν άγαλλιάσει, άλλα διcΧ την άνάστασι:' μόνον καl τΟ 
fιπερκόσμιον αϋτfjς ,.όημα: « Ούρανοί μΕν έπαξίως I εύφραινέσ{)ωσαν, I γ}j δέ 
άγαλλιάσΟω.Ι 'Εορταζέτω δε κ6σμος, I δρατ6ς τε &πας καΙ ά6ρατος· I Χ ρ ι-
στ δ ς γdρ έγήγερται, ευφροσυνη αιωνιος, » φ η α . Ι ~ ; • ; ('δ' ')' 

Χαίρουν έδΟΟ δ ΔαμασκηνΟς καl ό Κοσμάς, "3αυμασταl άμφότεροι καl 
μιμηταl Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, δια γεγονότα τα όποία δ8ν κείνται έντΟς 
τού κύκλου τf'jς παρούσης ζωfjς, συνιστοϋν δμως τδ:ς άπαρασαλεύτους βάσεις 
τijς πο{)ουμένης ζωijς, τijς μόνης &λη{)ινijς. 

Κατ& τΟν αύτΟν περίπου τρόπον Β& προσευχη{}οϋν καl -θ& ύμνήσουν 
τΟν ΘεΟν καl οί λοιποι υμνογραφοι και με ιψ οι. '"'α παρα .ασσουν κα-' c ' ' ) δ ' Θ' λ) ' δ' ε' ' 

στοτε άναλόγως τfjς προσωπικi)ς των δυνάμεως και έμπνεύσεως 8• 

• Ανάλογον διαγωγην υα απαιτησουν απο τα ποιμνια των και οι α-_Q.\ ~ , ~ , , ι ι ' c Π 

τέ ρ ε ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς και οί λοιποι Lεράρzαι. 
"Ας Εν{}υμη{}ώμεν τΟν Μέγα ν 'Α 1~ α ν ά σ ι ο ν, μη Επιδεχόμενον συ μ· 

βιβασμΟν μΕ τΟν κόσμον και τοVς άγαπώντας τΟν κόσμον Ελληνας, 8αυμα· 
στfιν δ~ ύπάρχοντα τοϋ μοναχικοϋ βίου και δη και τοϋ Ενσαρκώσαντσς αύτΟν 
καl πρωτοπόρου Μεγάλου • Α ντωνίου. 

Εlτα τΟν αUστηροτατον και ακαταπονητον μαχητην, εrιεγκτην ε π ι ' • ' ' " 1 ' δ' άσης 

παρεκτροπfjς Χρυσό σ τ ο μ ο ν. ~ο Χρυσόστομος φαίνεται καταδικάζων τδ:ς 
e ι rY "' ' \ ι ').}.' .Q ι 4 \ παιδιδ:ς καθόλου, διότι ευρισκει οτι εχουν «ου χι τερψιν α· .α ·σαvατον » και 

διότι η σπουδη τοϋ άνωτέρου βίου εΙναι προτιμοτέρα πάσης παιδιάς. 
co Μέγα ς Βασίλειο ς άφ~ έτέρου, άν και φαίνεται κατ' άρχιΙς 

κάπως συμβιβαστικώτερος πρΟς τΟ έλληνικΟν πνεϋμα, τοϋ όποίου άναμφιβό-
, ' δ' ~"'λ ' ,, ) ' , λως ύπfjρξε βα-DVς γνώστης, εν τουτοις εν υε ει την οr.οκ .ηρωτικην αφο-

μοίωσίν του, ζητεί μόνον Ο τι άyα-Dόν, πά\·τα δΕ τα ύ.λλα τα άποκλείει, ένψ 
ό Υδιος οuδέποτε γελft.. 

ΔΕν Uπάρχει άμφιβολία Οτι &vδρες ώς o'L προαναφερι~έντες πλήρεις ζωi)ς 
και δυνάμεως 80: ήσαν διαφορετικοί, αν δΕν ήσαν τοϋ Χριστιανισμοϋ Υ'·ήσια 
τέκνα και διαπρύσιοι κήρυκες. 

ι Πρβλ. Π α ν α γ ι ώ τ ο υ Ν. Τ ρ ε μ π έλα, Έκ:λογή 'Ελληνικijς 'Ορ-&οδόξου 
"Υμνογραφίας, Ά&ηναι 1949, σ. 186, 

2 Πρβλ. Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, "Εν{}' &.νωτ., σ. 176. 
Β Πρβλ. πάσας τάς άκολουft-ίας τού Πεντηκοσtαρίου, τών όποίων ό κUριοι; 

τόνος εΙναι αναστάσιμος' έπίσης η}ν άκολοufl-ίαν τού Ορtl-ρου τού •Αγ. Γεωργίου 
( 23 Άπριλίου) πάντοτε &ναστάσιμον. 

4 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, Πρός τΟ'Uς έχοντας συνεισάκτους (έ'κδοσις 
G. Bude ύπό Jean Dumortier ), Paris 1955, σ. 67. 
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~Αφιέρωσαν δμως πάσαν την Ενεργητικότητα τfjς φύσεώς των κcit πάσαν 
την δύναμιν τοϋ πνεύματός των εlς την 'Εκκί,ησίαν, τfjς όποίας τοιουτοτρόπως 
έστερέωσαν τα Βεμέλια, τό δΕ κϋρος ήyλά'ίσαν καl τfιν φήμην εlς τ& πέρατα 
τοϋ κόσμου Εσάλπισαν. Ρωμαλαία πνεύματα δΕ καθW; ήσαν καl βαΟείς γνώ· 
σται τiϊς έλληνικi)ς άρχαtότητο;, έδανείσΟησαν παρ~ αύτfjς τόν λόγον μονο
νουχl δΕ και τόν τρόπον. 

Γρηγόριο ς ό Θεολόγο ς &ποτε),εί eξαίρεσιν εκ ψυχοσυν&έσεως 
μd/,/,ov η κατ& τfιν δύναμιν τοϋ λόγου και την μόρφωσιν. Μελαγzολικη φύσις 
αύτός άντετίflετο βασικώς πρΟς τΟν έλληνικΟν τρόπον, ένψ παραί~λήλως ήyrJ• 
πησεν ϊδιαιτέρως μεμονωμένας συγγενείς μορφας τfjς άρχαιότητος η δμοίας 
ψυχικας καταστάσεις. Γράφει εlς τΟ περι άνΒρωπίνη; φύσεως ποίημά του: 

ΧfJιζός έμοί; άχέεσαι τετρυμένος, οlος άπ" άλλων 
Ιjμην έν σκιερψ tlλσει, {}υμόv lδων· 

κιiί γrlρ πω; φιλέω τόδε φάρμακον έv παθέεσσιν ... 

Και άφοϋ περι γ ρ άψη τΟ κάλλος της φύσεως μΕ χρώματα και τρόπους είς 
ούδΕν ύπολε•,πομένους τών όμηρικών .οα προσθέσu : 

Τώv μlν liρ" ούκ άλέγιζον, έπεl νόσς, εδrε πvκασ{}fj 
liλγεαιv, ούκ έ{}έλει τέρψιος άΙ•τι(Χειν. 

Αύτδς δέ, σrροcrάλιγξιν έλισσομέvοιο νόοιο, 
τοίην άvτιπάλων διjριν l/χωv έπέων· 

Τίς γενόμηι•, τίς δ' είμί, τί δ' lασομαι; ΟΌ σάφα οlδα. 
ΟύδΒ μΒν Βστις έμuϋ πλειότερος σοφίην 1• 

ΑUτΟν τΟν ρυθμΟν σκέψεως και ζωfjς 8U 'ίδωμεν είς Ολον τΟν πο/.υκύ· 
μαντον βίον του. ~y πάρχουν βεβαίως και στιγμαι χαράς καl εξάρσεως' όπωσ· 
δήποτε Ομως α.Οται εΙ\·αι συνδεδεμέναι στενώς μΕ τΟν ΘεΟ\• καl μόνον. 

ΤΟ παράδειγμα τών μεγάλων της ~Εκκλησίας Πατέρων ήχολούθησαν 
και οί μετέπειτα Lεράρχαι, τi]ν αύστηρότητα και η)ν κατ& . ΧριστΟν ζωl)ν 
στέργοντες τΟν δf. κατ& κόσμον βίον και τό παγανιστικΟν έν γένει πνεϋμα 
πολεμοίίντες και άποποιούμενοι. ~Α ντιπροσωπευτικώτερος πάντων ύΠijρξεv ό 
ίερΟς Φ ώ τ ι ο ς. ΔΕν ή\·άγκασαν τΟν μεγάλον Εκείνον ίεράρχην αί καταπλt)σ· 
σουσαι γνώσεις του και ή βα-θεία Ελληνομάθεια να μεταβάλu διαγωγήν. eo 
Φώτιος εlναι μία προσωπικότης δραστηρία και πολυσχιδής· εν πνεϋμα άνε
πτυγμένον και προικισμένοv μΕ ποικίλας χάρι τ ας, μία καρδία χριστιανική. ΤΟ 
γεγονΟς Οτι εντΟς αύτοU ό ΧριστιανισμΟς υπερίσχυσε τοϋ "Ελληνισμού εκρά· 

ι Πρβλ. R a f f a e 1 e C a n t a r e 11 a, Poeti Bizantini Ι, Miiano 1948, 
σ. 19. 
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τησε τΟν Φώτιον είς τα πλαίσια μιάς ζω ης συμφώνου πρΟς τα; άπαι τήσεις 
τΥjς παραδόσεως καt τΥjς 'Εκκλησίας, ζωijς αiJστηρίiς καt μεμετρηuένης. Άν. 
δέ εχη ποιάν τι να άλή3ειαν ή ρfίσις « le style c~est l'homme », ίδοiι τοϋ 
Φωτίου ή μορφη άvάγλuφος είς μίαν έπιστολήν του. ~Ομιλεί περl λόγου 
σοφίας: « .•. 'Αλλ~ έκείνην έγωγέ φημι, όση σώφρων μέv άΠαγγέλλειν, κοιvη 
δέ διδάακειν, πρώτη δε παιδεύειν, μόνη δέ συμπείUειν, εϋσημος δέ διd 
τών συγγενών νοημάτων τήν τών πραγμάτων φύσ_ιν · άναπτύσσειν ... _ταVτα 
μεν γdρ τijς έμφύτου καί κοσμίας καί βιωφελ?ϋς τοϋ λόγου σοφίας, έκείνα 
δS τijς τερπούσης την αλογον αίσfJησιν καί τάίς παρεκτροπαίς μaλλον· καί 
τφ νεωτερίζοντι χαιρούσης rjfJει, καl πρΟς μΕν ώφέλειαv ούδ8ν δρώσης, 
εlς κρότους δΒ καl καλακείας και πολVν λijρov διαλυομένης » 1• 

Πάσα ή βυζαντινfι περίοδος κατακαλύπτεται _ &πΟ ε ρ γα ποί,εμικα καl 
&ντιρρητικά. ·π ε'ίκονομαχία, τΟ σχίσμα καl ή ήσυ;(αστικfι ερις, καταστάσεις 
&ντίστοιχοι είς τδ.ς ποικίλας αίρέσεις των πρώτων αίώ\·ων, είναι θέματα τα 
όποία προσελκύουν την προσοχηv συμπάσης σι.εδ·Οv της ~Εκκλησία; καl των 
πιστών. ~ο τρόπος τiiς_ &ντιμετωπίσεως των καταστάσεων αύτών πρέπει ,.α 
~tvαι &vάλογος καl ώς τοιοϋτος αυστηρός, σοβαρός, ού_χl δΕ παιγνιι:δδης και 
έλληνίζων. Βεβαίως Εχομεν καl περιπτώσεις κατα. τα~ όποία; ή &πολογητικη ή 

ή :t ' ' " λ ' ~ ' ~ ' ., ~ )' αι•τιρρητικη και η πο εμικη εκτρεπονται εις συγκεκρατημενην η αχα ,ινωτον 

είρωνείαν. Είναι δμως παρατηρήσεως dξιον τΟ γεγόνΟ; δτι πάσα τοιαύτη 
έκτροπfι άπΟ τΟν κανόνα γί vεται &πΩ πρόσωπα είς τα όποία ό έλληνικΟ; 
λόγος ίσχύει περισσότερον τοϋ χριστιανικού ή άπΩ πρόσωπα φιλοσκώμμονα 
και λα"ίκiiς προελεύσεως. 

•*• 
Λίαν άντιπροσωπευτικfι τάξις είς τΟ Βυζάντιον,_ώ; γνωστόν, ήτο ή τών 

μοναχών. Ούτοι ύπηρχον είς μέγαν άρι-θμόν, εζων δΕ έντΟς και έκτΟς τών 
πόλεων, -δεδομένου Οντο; δτι πολλα μοναστήρια έκτίζοντο καl ένt.Ος των 
πόλεων. ·π ζωfι των μοναχών συνετέλεσε τα μέγιστα είς τi}ν διαμόρφωσιν 
του πνεύματος είς tO Βυζάντιον. ·ο μοναχικΟς βίος παντοιοτρόπως έπέδρα 
έ"ίς τε τΟν λαΟν καl την ήγέτ_ιδα τάξιν. 

~Η μίμησις τών' άγίων και ή μελέtη τοϋ {}αν1ταυ, ό 8ρηvος δι& τ&ς 
άμαρτίας, η ταπεινοφροσύνη, η ταλαιπωρία τοϋ σ9}ματος, πάντα δΕ ταϋτα 
πρΟ; δόξαν Θέοϋ γινόμενα και μόνον,- fjσαν αί ύπΟ των μοναχών Sπιδιω· 
~όμεναι άρεταί. 

co ίερΟς Χρυσόστομος, δ στις έκόλασε πάσαν εκτροπην προ-τρέπει έν8έως :-

ι Πρβλ. φ ω τ (ο ν, ~Επιστολαί ( Βαλέτtα }, έν Λονδίνφ 1864, σ.σ. 305 :_~06. 
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« ... μιμώμεfJα τούς άγίους, οϊ τdσαύτην έποιοϋντο σπουδην καl. της τοϋ 

Θεοϋ δόξης κal τijς αύτώv, διd την τοV Θεοϋ >)ι. 

Ούδεμία δΕ Ciνεσις της αl,στηρότητος έπιτρέπεται. Κείμενον τοϋ ιβ' 

αίώνος όμιλεί περι έπιτιμήσεων μοναχών, οί όποίοι « παιγνίως aυνεπλέ· 
κοντο » 2• 

Αί συνεχείς λειτουργίαι &φ" Ετέρου και αί άκολοuι~ίαι, αί πολλάκις της 
ήμ.έρας και της νυκτΟς λαμβάvουσαι χώραν, έπέδρασαν άναμφιβόλως είς την 

διαμόρφωσιν τοίi τοιούτου πνεύματος. Τοίiτο δΕ δΕν πρέπει να νoηftfj μόνον 

δια τα μοναστήρια άλλα καl δια τΟν λαόν. 

ΠρΟς τοιlτοις τα &ναγνώσματα τών βυζαντινών συνετέλεσαν ώσαύτως 

είς τfιν διαμόρφωσιν τijς νοοτροπίας των και της διαγωγfjς των. ιΗ (Αγία 
Γ ' ' e :t ' λ ) ' ' λ' ' ' β ραφη και η αποκρυφος φι ο ~ογια, τα μαρτυρο ογια και οι ίοι τών άγίων, 

τΟ Λειμωνάριον τοϋ Μόσχου και ή Λαυσα"ίκiι •Ιστορία, ό :tΙωάννης της Κλί· 
•ιακος τε') ος α' "λ) ' 'λ " ' ) ' ' ' )J ' ' ~ • κ ι α .α ανα ογα εργα εσφυρη .ατουν επι πο ,ους αίώνας το 

άσκητικΟν πνεϋμα και άπεδίωκον τfιν τάσιν πρΟς χαρίεσσαν ζωi]ν καl παι

διάν. Τ Ο γεγονΟ; δΕ τοϋτο έπέδρασε τα μέγιστα είς τfιν άftρόαν καταφυγην 

εtς τα μοναστήρια, Οπου ή γαλήνη καl ή ήσυχία άνεμένετο να έπιβραβε~σn 
την τi'jς άγαι'tijς μερίδος εκλογήν. 

κ ' ι ' 'λ _Q.' eΙ ~ ' I ~ I ~ αι ε ναι μεν α ηυες οτι εις τα μοναστηρια απεσυροντο OL έκ φύσεως 

άδρανέστεροι των πολιτών, πi3ιν Ομως δΕν είναι καflόλου σπάνιον τΟ γεγονΟς 

προσελεύσεως και δραστηρίων άν8ρώπων. Τών τοιούτων άν{}ρώπων ή δρα

στηριότης εύρε διέξοδον είς την κοινωνικfιν δρ&:σιν, ήτις κατα τfιν βυζαντινfιν 

περίοδον ilτo λίαν ανεπτυγμένη. -το τελευταίον τοίiτο προσείλκυσε\' έπίσης 

πολύν κόσμον, Lδίg δΕ γυναίκας και νεάνιδας, αϊτινες, ώς έκ τiiς φύσεώς των, 
δΕν άπεφάσιζον τi]ν πλήρη έγκατάλειψιν τών έγκοσμίων. Ε-δρον ],οιπΟν είς 

διαφόρους ftεσμούς, ώ; π.χ. δ τών διακονισσών, την πλήρωσιν άμφοτέρων 

τών τάσεων τiiς ψuχΥ)ς των' της τε δηλ. εLς τΟν ΘεΟν άφοσιώσεως και της 
Lκανοποι ήσεως τοϋ κο ι νωνικοϋ ένστίκτου. 

"Αν λάβωμεν ύπ~ όψιν δΕ δτι κατα κανόνα ό μόνος δημόσιος χώρος, είς 

~Ον όποίον έπετρέπετον& μεταβαίνη ή γυνη άνευ πολλών διατυπώσεων, fiτo 
ο ναός, άντιλαμβανόμε-θα τΟ μέγε-θος της έπιδράσεως 1 τfιν όποίαν έξήσκησεν 

ή sΕκκλησία μΕ τΟ τυπικόν τη; έν γένει είς τfιν διαμόρφωσιν τοϋ βυζαντινού 
πνεύματος και τρόπου. 

Είς τΟ ήρω"ίκΟν πνεϋμα της άρχαιότητος η ~Εκκλησία ίiδωκε νέον περιε· 

χόμενον. ~Ήρως τώρα είναι ό μάρτυς Χριστοϋ, ό άντιμετωπίζων τΟν δ·ήμιον 

καl τας βασάνους πρdο; και πλήρης 8είου πόfJου Ενώσεως μετd τοϋ αίωνίου 

1 Ί ωά ν ν ο υ Χ ρ υ σ οστό μ ο u, 'Έν&' ά\•ωτ., σ. 75. 
2 Πρβλ. Φαί.δωνοι; '1. Κουκουλέ, "Αγώνες, άγωνίσματα καί ιiγωνιστLκό 

παίγνια κατCt το-Lι; Βυζανtινο-Lις χρόνους, ΕΕΒΣ ΙΓ', 1937, σ. 78 καi σημ. 2. 
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Θεοί\ Βεβαίω; σψζονται-κtιl στοιχεία τοϋ παλαιοϋ fι?ω'ίσμοϋ, tδί(( εϊς τσUς 
στρατιωτικοiις άγίους τών πρώτων αίώνων. 0-δτόι όSφειλον να είναι ρωμα~ 

λαίοι καl ώραίοι, πρΟς τούτοις δΕ καl χριστιανοί. Είς t(Όν άγίων τούτων 

τfιv ρο)μην και τΟ κάλλ-ο; ε-οροv οί χριστιαvοl εν άντιστά{}μισμα τijς παρη~ 

μελημένη; φuσικfiς τάσεως πρΟ; {};ιυμασμΟv τοίί φυσικώ; ώ;;ιαίου. 
cH Clθλησις καl Εν γένει Ολον τΟ λεξιλόγιον τών &γώvων έχρησιμοποιή3η 

διd να έκφοάσn τoif; πνευματικο.Uς άγώνας. Άflληταl είναι καl οί μοναχοί, 
, , ' Τ' Ι<;: "" δ; - I " , οϊτινες άσκοϋνται εις αρετην; ο παραοειγμα ειχε ωσει πρωτος μεγας ανηρ, 

τέλειος άγωνιστΥις πνευματικοU άγώνος, δ ~Απόστολος Παϋλος, είπών : « Τόv 
άγώνα τΟν καλόν 1jγώvισμαι, τόν δρ-Jμον τετέλεκα, τήν πίστιν ητήρηκα: 

λοιπόν άπόκειταί μοι ό τfjς δικαιοσύνης στέφανος, ·Ον άποδdισει μοι ό Κύ

ριος ... δ δίκαιος κριτl]ς » (Β' Τιμ. 4, 7 ). 
Συμεcbν δ δι& ΧριστΟν σαλός, κατ& Λεόντων τΟν Νεαπόλεως «καλώς 

καl νομίμως τόν καλόν άγώνα έπύκτευσεν » ( P.G. 93, 1672 ). ~ο αUτΟς 

Λεόντιο::; έρμη νεύει έν συνεχείg τΟ είδος τοU &γώνος λέγων:·« Τόν προκείμενον 
αύτοίς dγώνα καί δρόμον, λέγω δη τόν έρημικόν καί άοικον παντελώς καl 
άναχωρητικδν βίον» ( P.G. 93, 1681 ). Βεβαίω; μαρτυρείται δτι ό Συμεmν 
είσΥjλθεν εLς άγώνα δρόμου, πρCίyμα άπηγορευμένόν; ω; {}& Υδωμεν έν συνε· 
χείg, Επραξε Ομως τοϋτο -rνα δείξn δτι δι& τΟν ΧριστΟν είναι σαλός, προσέτι 
δS ϊ να {}εραπεύσn δαιμονισμέ\'ον τι να. 

τα παραδείγματα δύνανται να πλη&υνθοϋν. 

ΊΌ μοναχικΟν ίδεώδες δ8ν άφησε άνεπηρεάστο-uς οϋδ~ αϋτου; του; α ύ τ ο· 
κ ρ ά τ ο ρ α ς, τ& μέλη της αUλfί; και τijς άκολου θίας των, πολι τικclς φυσιο· 

γνωμίας, λογίους καl έπιστψιο\'ας. Πλείστοι έξ αίJτώv ένεδύΒησαν τό μονα· 
, β , ., ~ α ) .. ., e ' " ' c ' στα'σεις 1 

χι κο ν τρι ω νιον ει τε οικειουε ,;ως ει τε υπεικοντες εις ταςεκαστοτε περι . 
Α , ' ~ Ι .., ι 'β ) ) e ' ~ ' ' ' "'.tiΛλοι δε αuτοκρατορες οντες υπε α, .ον εαυτου; εις.παντοιας στερησεις και 

διi]γον βίον αUστηρότατον. 

ιΗ μορφfι τοϋ βασιλέως, τοίι ελέφ Θεοϋ έστεμμένου αύτοκράτορος, 

επQεπε ν& είναι ίερ& καl σί τρόποι άνάλογοι. ~ Αμυδρ&v ίδέαν τοϋ πράγματος 

λαμβάνομεν έκ τών έν τοίς ναοίς άπεικονίσεων ε'ίτε τ(Ον ίδίων αϋτοκρατόρων 
καl τiiς άκολουθίας των ε'ίτε τοϋ παντοκράτορας καl τοϋ δεσπότου Χριστού, 
των Οποίων η)ν ίεροπρέπειαν καl τΟ μεγαλείον έμιμοϋντο. Την αϋτfιν έν.τύ· 

, ' e ' .. ' 2 
πω σι ν μά; παρεχουν και α ι μ.ι-κρογραφιαι των χειρογραφων .. 

Είκόνα του όποίο; Οφείλει νcl εlναι ό βασιλευς έν Βυζαντίφ δίδει Κων· 
σταντίνος δ Πορφυρογέννητος έν τψ περl βασιλείου τάξεως συγγράμματί του, 

ι Πρβλ. R, G u i 1 Ι a n d, Οί Βιιζαντι'νοt αύτοχράτορες κσ:ί' τΟ <&έλγητρον τοϋ 

μοναστηρίου, ΕΕΒΣ ΚΑ', 1951, σσ. 215 ~ 234. • 
2 <Οσάκις δηλ. τό. απεικονιζόμενα εtν<Χι πρόσωπ.:χ· δωτι τά έκ της φύσεως 

εtλημμένα .ft-έματα παρουσιάζουν πολλiιν χάριν καί κίνησιν. 
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λέγων Οτι τΟ κρriτος πρέπει να είναι είκcΟν τfίς δημιουργίας, έπομένως καl 
ό βασιλευς είκcΩν τοϋ δηuιουργοϋ. « ... ύφ' ών τοϋ βασιλείου κράτους, 

γράφει, r}vfJμiρ καί τάξει φερομένου, εlκονίζοι μεν τοϋ δημιουργού την περί 

τόδε τό πiiν άρμονίαν καl κίνησιν, κα-&ορψτο δέ καί τοίς ύπό χείρα σεμνο

πρεπέατερον1 καl διd τοϋτο 1ίδύτερόν τε καί Οαυμαατότερον ... » 1 ~Ενταίίflα 

ό βασιλεiις άποκαλύπτει είς τΟν υίόv το-υ και την πολιτικην σκοπιμότοτα, fίτις 

δΕν φαίνεται ν& έπηρέασεν όλιγώτερον την βυζαντινην Αύλi]ν είς τΟ σύστημα 
τfjς σοβαρeϊς καl συγχρόνως έπιδεικνυομένης μεγαλοπρεπείας της. 

Δι& ταϋτα πάντα τΟ πρόσωπον τοϋ βασιλέως περιβάλλεται ύπΟ τοιαύτης 
ίερότητος καl δ8ν έπιτρέΠονται είς αUτΟν τρόποι κοινοϋ 8νητοU. Οϋτω Π.χ. 

δΕν άνl:χφέρονται αUτοκράτορες γελώντες παρ& μόνον προσμειδιώντες καl 
τοϋτΟ μόνόv είς έκτάκτους περιστάσεις, Οπου π.χ. σι κοινοl -θνητοl έκσποϋν 
είς πολλους yέλωτας ή δπσυ αί περιστάσεις τΟ Επιβάλλουν 2• 

~Ίνα δΕ κατορ{}ώσn δ βασιλευ; καl έπι τύχη είς τΟν βαρύτατον ρόλον εlχεν 
άνάγκην αύστηρeϊς παιδείας. Είς αύτΟ δS άποσκσποϋν &κριβcΟς και αί δεκάδες 

τών παραινετικών λόγων και πραγματειών, αί άπευ-Βυνόμεναι πρΟς τοVς βασι· 

λείς είς λόγον εμμετρον η πεζΟν είς ίJφος λόγιον η δημώδες 3• Αί &ρεταl τ&ς 
~~ "'cβ)~~"' ,- .S.' ,$, ' 
οποιας συνισταται ο ασι .ευς να ασκηση ει ναι 'Ι συνεσις, ,1 ταπεινοφροσυνη, 

ή δικαιοσύνη, ή Ελεημοσύνη, ή &γιότης κλπ. Πdσα Μ έκτροπfι &πΟ τοϋ κανό· 

νος τούτου δυσμενώς έκρίνετο καl έμείωνε τΟ βασιλικΟν κϋρος. Λέων ό Διάκο· 

νος π. χ. γράφει περl Ρωμανοϋ του ΒΊ υίοϋ τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρο· 
γεννήτοu, δτι ή το « έπ_τοημένος νεωτερικαίς f;δυπαfJείαις καί παιδιαίς » 4. 

Βεβαίως οί αύτοκράτορες κατεπονσϋντο μ8 τα; πολλαπλeϊς &σχολίας των 
καl εlχον άνάγκην ποιάς τινος άναπαύσεως καl διασκεδάσεως. ~Ι να Ομως καl 

αίJτη μη έξέρχεται τών παραδεδεγμένων καl άντίκειται πρΟς τους κανόνας 
τών Συνόδων Επρεπε ν& εtναι σεμνη καl σοβαρά. ~ο ΘεόδόJρος Βαλσαμών, 
έρμηνεύων τΟν 51 ον κανόνα τfίς έν Τρούλλφ <ϊ' Οίκουμενικfίς Συνόδου λέγει: 
« "Ευικε δε διά τd τών τοιούτων κανόνων έπιτίμια έπινοηfJι]ναι τd βαriιλικά 

παίγιιια· τόν Κοντοπαίκτην δηλαδή, τΟν Μάραινα, τόν "Αχιλλέα, τήν "Οκτώη

χον καί τd λοιπά. ι:1J ς μ η δ ι ά χ υ σ ι ν κ α ι γ έ λ ω τ α α σ ε μ ν ο ν έ μ

ποιοοΟντα τοlς βλlπουαιν»5. 

1 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ζ' τ ο ii Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, Πeρι βασιλείου τά~ 
ξεως (Α. Vogt ), τόμ. I, σ. 2. 

2 Πρβλ. Άννης Κομνηνijς, Άλεξcάς (Β. Leib), ΧΙ!Ι, VI, 6-VII, 1 
και xrv, ν, 2. 

3 Πρβλ. Κ. Κ r u m b a c h e r ~ Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, wlσtορία τής Βuζαντηνijς 
Λογοτεχνίας, Εν Ά-&1}ναις 1900, Β', σσ. 99, 101, 114, 165, 285 κ.& . 

4 Λέοντος Διακόνου, "Ιστορία {Hase), Ι, 2. 
5 Πρβλ. Ράλλη· Π ο τ λ η, ΣUνταγμα των <&είαιν καί ίερών κανόνων 2 ( 1852 ), 

σ. 416, καl Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, "'Εν{}" &νωτ. σ. 94. 

.w ................................................... .ι.. .......................... ~ .................... ... 
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Θαυμασίαν είκόνα τfiς διασκεδάσεως καl διανα;ταύσεως αύτοκράτορος 
παρf.χει "ΑνVα ή Κομνηνf} Εν Τίi ~ Αλεξιάδι αύτfjς' «~Ολίγα τό σώμα διανα
παύων ( ό ~Αλέξιος), γράφει, έν ΚVJ•ηγεσίοις τε κal άvέοεσι ... καί ή άνεσις 
τούτφ δεύτcρος πόνος, βιβλίων άνάγνωσις καi έξέτασις καί ή τοϋ « Έρευ

νfiτε τdς' γραφdς » παραγγέλματος έπιμέλεια. τα δ' ail κυνηγέσια καl ή άπό 
τού σφαιρίζειν παιδιd δευτέρου λόrου και τρίτου προσFjν τώμφ πατρί ... » 
'Εν συνεχείg δ~ Επεδόflη καl είς Cί.λλας παιδιιiς «παράγγελμα τούτο λαβcbν 
έξ lατρικιjς έπιστήμης, ίvα ταίς συvεχέσιν ίππασlαις διαφορσίτό τι τijς κα

ταρρεούαης ϋλης καί τού έπιβρί{}οντος βάρους κουφ!ζοιτο ... » 1 . 

· ~Εκ τών ά\·ωτέρω άλλα καl Εξ άλλων μαρτυριών καταδεικνύεται Οτί. τα 
άγωνίσματα τών αύτοκσατόρων ήσαν τοιαυτα όJστε να άσκοϋvται οΏτοι είς 
στρατιωτικdς άρετάς. '3"Ησαν δΕ κατα κανόνα άγωνίσματα στίβου· ούχ. ηττον 

Ομως ή ίππασία καl τα κυνηγέσια, δπου ό &σκούμενο:; μαν1~άvει σUv τοίς 
Ciλλοις την τέχνην του τοξεύειν καl τοϋ δόρυ &crιέναι, fjσα\• έκ τών συνήθων 

' λ" , 1' )λ~ ~ ~ 2 
και προσφι ων απασχο ιησεων πο, ων αυτοκρατορων . 

ιΗ ΚΟ ιν1) γνώμη, ώς {}(ι έλέγομεν σήμερον, fjτo κατCt τών παιδιών 

καl τών έν γένει άγωνισμάτων. Καl είναι πολU φυσικόν. "Άνθρωποι τα άνω 
σκοποϋντες δεν έθεώρουν ούδέ πρέπον οlιδ~ έπιτρεπτΟν vα·&σχολοϋνται μΕ 
παι·διcΧς καl άνωq:;ελfj άγωνίσματα. Πόλεμος δέ φαίνεται Οτι είχε κηρυχ{}fl 

ϋπό τε της ήγεσίας της Έκκλησίας κal αύτών τών πιστών έπίμονος καl συ

στηματικΟς κατα τών τοιούτων έκτροπών 11
• 

Άπρεπη άγωνίσματα έflεώρουν οί βυζαντινοί ώσαύτως τi]ν πυγμαχίαν 

καl τfιν πάλην, ώ; παραμορφοϋντα 4 τΟ πρόσωπον τΟ κατ" είκόνα καί όμοίω~ 

σιν τοϋ Θεοίi πλασθέv. ΤΟ σώμα τΟ ηaεJ.ον &δύνατον καl ώ;ωόν, να όμοιάζη 
δηλ. μ8 τα τών άγίων σώματα. Ώς έκ τούτου δΕ καί ή βολl) άκοντίου καl 

δίσκου έ3εωρείτο Ciσκοπος καl άνωφελfις κατανάλωσις δυνάμεως. 

'Α τίμους έχαgακτ1lριζον τοVς -δηριομάχους, τσUς μονομάχους, τους σκη~ 

νικοiJ; καl τσUς έν γένει &σκοϋντα; την παιγνικην τέχνην, την δε τέχνηv 

αύτών- &τιμοποιόν 5 • Του κανόνος τούτου έξηροίίντο οί Επίσημοι &&ληταί, οί 
νομίμcος δηλ. άγcονιζόμενοι δι' έπίδειξιν &.\•δρείας 5• Γενικώς δέ o'l βυζαντινοί 
δΕν εδιδον μεγάλην σημασίαν είς πάντα ταϋτα, αVτΟς δΕ εί\•αι καl ό κυριώτε· 

ρος λόγος τi]ς έλλείψεως πληροφοριών περί παιδιών. 
Οί Πατέρες τi]ς Έκκλησίας, όσάκις i]&ελον να ψέξουν μίαν πράξιν η 

διαγωγήνJ κατέφευγαν είς παρομοιώσεις εϊλημμένας έκ τοϋ παιγνιώδόυς και 

ι Άλεξ άς, X!V, VII, 9. 
2 Πρβλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, 'Ένir' dνωτ., σσ. 65 · 122. 
3 Πρβλ. Κ ο υ κ ο u λ έ ν, "'Εν&" άνωτ., σ. 65. 
4 Πρβλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, "'Εν&" ά\•ωτ., σ. 84 καί σημ. 3. 
5 Πρβλ. Κουκουλέ ν, "Εν-&' &.νωτ., σ. 95 καl σημ. 8. 
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άφρόντιδος βίου· «Δαίμων πα(!έστηκεν, διά. τών κατεστιγμένων όστ-έων την 

μανίαν έξάπτων » παρατηρεί ό Μέγα; Βασίλειος 1 δι~ Εκείνους οϊτινες επαιζον 

κύβους. 

Γρηγόριος ό Νύσσης έφ~ Ετέρου κατακρίνων την διαγωγην συγχρόνων 

του 2 λέγει Οτι ούτοι άσχολοϋvται σοβαρώς (σπουδάζουν) περl την ίππασίαv, 
τΟ κυνήγιον και την κυβείαν. Γρηγόριος δΕ ό Θεολόγος έπιγραμματικώτατα 

άποφαίνεται: «πίνεις, κυβεύεις, λαμβάνεις, παίζεις, γελij.ς » 8• 

« Θω•άτου τερπνΌν δηλητήριον καl δαίμονος έορτην τόν σταυρΌν κα1Jυ
βρίζουσαν »- Ονομάζει ό Βασίλειος Σελευκείας 4 τα έν "Α ντ.ιοχείg ~lέχρι τοίi 

ς· αίώνος τελούμενα "Ολύμπια. ιο δΕ ίερΟς Χρυ-σόστομος &ποφαίνεται Οτι 

έκεί «δ διάβολος πομπεύει» 5• 

Έκτός δμως τijς 1'Jεωρητικijς ταύτης ύπό των Πατέρων τijς Έκκλησίας 

καταδίκης τών παιδιών, τών άγώνων, τrjς χαριέσσης έν γένει ζωης και δια~ 

γωγijς, και τfjς γενικiϊς άποδοκιμαdίας, εχομε νόμο υ ς καl κ α νόνα ς &πα~ 

Ύορεύοvτας τας παιδι&ς και τα παίγνια δι" έπιβολfiς διάφόρων ποινών 6• Οϋ~ 
τως .η-~Εκκλησία π. χ. κα&ώρισεν « τάς Κυριακάς άπράκτους εlναι »δηλ. άπη

γόρευάε την τέλεσιν άγώνων κατα τdς Κυριακάς 7• Τοϋτ' αύτΟ επραξαν καl 

πολλοί aυτοκράτορες. 

Αί έπιβαλλόμεναι κυρώσεις δια τdς παραβάσεις τώv τοιούτων νόμων 

καl κανόνων ήσαν πολλάκις αύστηραί. Οϋτω π.χ. ή· πάρακολούθησις ί3ε.άματος 

έν ίπποδρόμφ ύπΟ γυναικός, ακοντος η &γνοοϋντος τοϋ συζύγου, άπετέλει 

λόγον διαζυγίου 8• οι κληρικοl δΕ άφωρίζοντο άν παρηκολούθουν τοιούτους 

&γώνας 9• 

Κοvόνες της ς'' έν Τρούλλψ Οlκουμενικi]ς'Συνόδου σαφώς άπαγορεύουν 
διάφορα παίγνια: « Μηδένα τών άπάι•των εί'τε λαϊκών, είτε κληρικών, 

κυβεύειν άπδ τοϋ νϋν· » λέγει περl κυβείας ό 5Οός κανών 10• aΕτερος πάλιν 

όμιλεί περl διαφόρων ΕΟρτών λαμβανουσών χώραν κατδ. τη,, διάρκειαν δια· 

ι Mig:ne, Ρ .G. 29, 185. 
2 Migne, P.G. 46, 900. 
3 Migne, P.G. 37, 662. 
' Migne, P.G. 85, 309. 
5 Migne, P.G. 63, 897. 
6 Πρβλ. Φ α (δ ω ν ο ς 'Ι. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καi πολιτισμός, τόμ. 

Α', Ι, σ. 187. 
Ί Πρβλ. Φ α ί δ ω ν ο ς '1. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 'Αγώνες, &.γωνίσματα ... κλπ. ΕΕΒΣ 

ΙΓΊ 1937, σ. 76 καί σημ. 3. 
s Πρβλ. Κουκουλέ ν, 'Έν-&" άνωτ,, σ. 107 καί σημ. 4. 
9 Πρβλ. Κουκοuλέν, "'Εν-&" &\•ωτ., σ. 108 καί σημ. 2. 

JO Πρβλ. Ράλλη- Ποτλη, "'Εν&• &νωτ., 2, σ. 424 καί 2, σ. 58. 
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φόρων -έποχών του ετους, όπότε και παρείχετο ή εύκαιρία είς πολλούς να 
διασκεδάζουν. << Τdς οϋtω λεγομέvας Καλάvδας, γράφει,- καί τd λεγόμενα 

Βατά, καl τd καλούμενα Βρουμάλια καl η} ν έν τi} πρώτn 11Ιαρτ{ου- μηνός 

fιμέρq, έπιτελουμένην πανήγυριν, κ α{} ά Π ά ξ έ κ τ ij ς τ ώ ν π ι σ τ ώ v 
πολιτείας περιαιρεiJijναι βουλόμεfJα .•. » 1 

~Εν συνεχεί~ και άλλοι dλλως πως έκόλαζοv τCις έκτης σοβαρότητος καl σε· 

μνότητος έκτροπCις καl δ ταν άκόμη αύται ήσαν fιτιολογημέναι. eo πατριάρχη"ς 
Λουκάς Χρυσοβέργης λ.χ. διέταξε την κατάργησιν τών μαθητικών μεταμφιέ· 

σεων, αίτιν.ες έλάμβανον χώραν τfιν 25tιv μηνΟς ~Οκτωβρίου, ήμέραν κα{}' ην 

έωρτάζετο ή μVήμη τών άγίων Νοταρίων, προστατών τi}ς μα{}ητιώσης νεο· 

λαίας 2• Όλίγφ δ' εvωρίτερον Χριστόφορος ό Μιτυληναίος είχε ψέξει tοiις 

γονείς, διόrι έπέτρεπον την μεταμφίεσιν εϊς τα τέκνα των 3• 

* ** 
Βεβαίως δΕν fjτo δυναtόν να μη ύπάρξουν και Εξαιρέσεις τfjς σοβαράς 

καl τρόπον τινd μΌνολιίhκiiς ταύtης διαγωγfjς. Τό έλληνικόν πνείJμα καl ό 

τρόΠος τοϋ βίου /!φ/)ασαν μέχρι τi'jς βυζαντι νijς έποχi'jς μέσφ τών έλληνι· 

στικών χρόνων καΙ: τών πρωτοχριστιανικώ_ν ούχl Εξησθενημένα, τοUλάχιστΟν 

ώς πρός την μορφην τών Εκδηλώσεών των. Οϋτως ό Λ ο υ κ ι α ν Ο ς είναι 

χαρακτηριστικΟ; τύπος τοϋ παίζοντός φιλοσόφου. Τοϋτον fικολούθησεν εlς 

tO'Uς τρόπους Δίων δ Χρυσό σ τ ο μ ο ς, άκμάσας περl tO'U; χρόνους τοϋ 
Τραϊανοϋ καl άριστα συνδυάσας τα παίγνια καl τdς άθλοπαιδιdς με την 

σπουδηv καl την φιλοσοφία\!. 

Την σοφιστικην ταύτην καl χαρίεσσαν τάσιν Εμιμήθη άριστα Συνέ

σ ι ο ς δ κ υ ρ-η ν α ίο ς. 0-δ·cος κατένεμε τ ας cΟρα; το'\J. μεταξiι πί:χιδίάς και 

σΠουδijς. Έπειδη δε ό Χριστιανισμος είχεν i]δη &ρχίσει νa δημιοuργjj το 

πνεϋμα της aυστηρότητος καl Επειδη δια την έλληVοπQεπη ταύτην δια· 

γωγήν του Κατηγορή{}η UπΟ τών συμπολιτών του, ήVαγκάσ{}η να &πολόγη8ij 

δι& πραγατείας Επιγραφομένης: «Δίων ij περl τijς κα{}' έαυτ(ηι διαγωγijς. >> 

~Εκεί υποστηρίζει δτι ό άν-θρωπος δΕν πρέπει να είναι &)ι-QΟιΚό-ς -&λλ~-&Ιή
-θινό; έλλην. 'Άλλως τε, έπάγεται, δεν είναι οϋτε Θεός, ΟSστε- να μένη -&συγ

κίνητος άπΟ πάσαν ήδονήν, οϋτε 1.Ίηρίον, άSστε μόνον εtς την ήδονην να 

εUρίσκη εUχαρίστησιν. ~Επικαλείται δε Δίωνα τΟν Χρυσόστομον τΟν όποίον 

καl προβάλλει ώ;; άριστον τύπον άν-θρώπου και φιλοσόφου 4• 

1 Αύτόfi>ι, 2, σ. 448. 
2 Αύτό&ι, 2, σ. 452. 
s Πρβλ. Ε d. Κ u r t z, Die Gedίchte des Christophoros ~Htylenaios, Leip~ 

zig 1903, σ. 92 στ .. 35. 
4 Ηρβλ. Συνεσίου Κυρηνεία.;, Opuscula (Ν. Terzaghi), Romre 

1944, σσ. [ 233 · 278[. 
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eo Συνέσιος -δεν Επαιξέ μόνον ·εν τφ βίφ, άλλd καt Εν τοίς συyγράμμα-σιν 
αUτοίί. 1\ίεταξiι τών άλλων 8γραψε καl « Φαλάκρας έγκώμιον >> κατd J.ιίμησιν 

Δίώνος Χρυσοστόμου~ γράψανtος -κόμης έγκώμιον καl δ.λλα. Είς αίιτΟ &ντι

κρούει τΟν Δίωνα καl υπεραμύνεται της φαλάκρας, !}τις ilτo και χαρακτηρι

στικΟv τfjς 'ίδίας αϋτοίί κεφαλi]ς. 

Καt εϊς ποιητικα 8ργα, άποδιδόμενα εϊς τΟν Συνέσιον, εύρίσκομεν τΟν 

ελληνα έν άρμονίg συνuπάρχοντα μετd τοϋ χριστιανοϋ, άλλ• δπωσδ"ήποτε 

υπερέχοντα. -Ίδοiι η άρχη έvΟςϋμvου του: 

« "Αγε μαι, λ! γεια φόρμιγξ ι μετd Τηtαν dοιδάν, ι μετd Λεσβiαν τε 

μολπdv ι γερ-αρωτέροις έφ' ϋμvοις I κελάδει Δώριον ψδάν . .. » 1 

'Εκ τοϋ συνόλου τοϋ 8ργου του ό Συνέσιός φαίνεται έπηρεασ:&εlς Οχι 

μόνον άπΟ τΟν νεοπλατωνισμόν άλλ& καl άπ~ ευθείας άπό την άρχαιότητα 

άνευ μεσολαβή-σεως τρίτων. ΤΟ ϋφος του είναι μεγαλοπρεπές, τα -θέματα Επε

ξεργάζεται με χάριν, εtς τα ποιήματά του χρησιj!οποιεί ποικίλα προσφδιακα 

μέτρα. Γενικώς εtπείv είναι περισσότερον Ελληv, χωρlς Ομως να παύn να 

είναι καl χριστιανός. 

την μεσότητα περl την παιδιαν καl την σπουδην φαίνεται να Επαινfi 

καl Επιγραμματοποιός: τοίί 6ου αtώνος. Είς εν Επίγραμμα, άποδιδόμενον είς 

τΟν Άγα-θίαν ή τΟν Παϋλον Σιλεντιάριον, άναγινώσκομεν: 

« Δεί γdρ μήτε πονείν έν ά{}ύρμασι, _μήτε τι παίCειv 
έv σπουδfj· καιρψ δι' ίσ{}ι vέμειν τΟ πρέπον» 2, 

τα ε π ι γράμμα τ α γενικώς, τα όποία ο! παλαιότεροι είχον χρησιμοποιή· 

σε ι άφειδώς δια τ&ς ποικίλας περιστάσεις τοϋ βίΟυ,' Εξηκολού-&ησαν-- καl εν 
Βυζαντίφ ν& χρησιμοποιούνται όμοίως. 'Αλλα και εtς αυτΟ τΟ είδος τοϋ 

Εντέχνου λόγου Επεχειρή{}η καl Εν πολλοίς Επετεύχ&η άλλαγη του·--περιεχο-μένου 

πρΟς· τό χριστιανικώτερbν καl έπομένως τΟ σοβαρώτερον καl αύστηρότερον. 

Td πλείστα τών Επιγραμμάτων τώρα άφιεροϋ~ται εtς &για _πρόσωπα. και άντι
κείμενα, είκόνας, βιβλία κλπ., Ελάχιστα δε μόνον εtς άλλα πράγματα άσχετα 

πρΟς τΟν Χριστιανισμόν, Οπως είναι τα Ερωτικα π.χ. τα Επιδεικτικd κ.Ci., καl 

ταϋτα άπΟ ΕπιγραμματοποιοVς όπωσδ·ήποτε έλληνίζοντας. ΠρΟς τούτοις Επε

νοή θ η η μάλλον Επέδωκε παλαι& Επινόησις και διεδό &η ευρέως εtς δλόκληρΟν 

τΟ Βυζάντιον τό &θώον στιχουργικΟν παίγνιον 3, Εστερημένον Καl άπΟ άπό
ψεως περιεχομένου οιουδήποτε παγανιστικοϋ στοιχείου. Οίίτως Εχομεν λειπο

γράμματα-'Ό'τιχουρyήματα, άκροστιχίζοντα, καρκίνους κi,π., πα_ιγνιώδη -&έματα 

1 Σ υ ν ε σ ίο υ Κ υ ρ η ν ε ία ς, HymiJ.i (Ν. Terzaghi ), Romre 1939, σ. [57 J. 
• Antho1ogia Pa1atina ( Dubner ), !Χ [ 769 ]. 
s Πρβλ. Νικολάου Γ. Πολίτου, Στιχουργικά παίγνια, περ. c•Εστία:. 

19, 1885, σσ. 249 ·52, 264 • 66, 283 • 85, 291· 94. 
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316 Ά-&ανασίου Δ. Κομίνη 

δηλ., &τινα πρέπει νd έρμηνευ8οϋν καl &ς μία άντίρροπος τάσις πρΟς διέξο· 

δον άπΟ την lιφισταμένην πίεσιν Ενεκα της Επικρατούσης σοβαρότητος. 

~Έτερος έκφραστικΟς γραπτός τρόΠος, τοϋ ΟπΟίου έγένετο έπίσης χρijσις 

έν Βυζαντ(φ, είναι ό δ ι άλογο ς. Οί γράψαντες διαλόγους βuζαντινοt έμι· 

μή{)ησαv τΟν Πλάτωνα καl τΟν Λουκιανόν. ''Όμως λόγφ τοϋ περιεχομένου 

των, συνηθέστατα {}ρησκευτικοϋ (καταπολέμησις αίρέσεων, Ίουδαίων, δυτι· 

κών I 'λα τι VΟφρόνων κλπ. ) 1 σι βυζαντι vol διάλογοι &πώλε σαν την χάρι V και td 
πρόσωπά των είναι σκληριΙ καl δύσκαμπτα. ~Ελλείπει δηλ. άπΟ αύτοiι; fι 

διαρκώς νεάζουσα διάθεσις τών προσώπων τώv Πλατωνικών διαλόγων, τd 

Οποία ήγουμένου τοϋ Σωκράτους €παιζον ένψ συγχρόνως ώμίλουV περl 
σπουδαιοτάτων της φιλοσοφίας ζητημάτων. 

~σ βυζαντινΟς λόγος, και Oτ(i(V &κόμη μιμfjται μετ" έπιτυχίας 

τΟν &ττικόν, ύφισταται ηlν έπίδρασιν τοϋ γράφοντος. ~Η ίεροπρέπεια είς 

τοUς τρόπους του βίου και η αίιστηρότη:; είς την κα&όλου διαγωγfιν έπέδρων 

είς τΟ ϋφος τών βυζανrινών συγγραφέων. Δι" αUτΟ άκριβjjς ό &ττικό; λόγος 

δΕν άποδίδεται πάντοτε μΕ την προσιδιάζουσαν είς αUτΟν χάριν. 
eH πορφυρογέννητος ~~Α ν ν α Κ ο μ ν η ν ή, ή όποία ήν8ολόγησε έπι

μελώς και σοφώς τα άρχαία κείμενα, ϊδίg δΕ τΟν e/Ομηρον καl τΟν Ξενο

φώντα, δέν μετέδωκε είς τήν • Αλεξιάδα της την χάριν τών προτύπων. Τοϋτο 
Οφείλεται εlς την βασιλικήν της άνατροφήν και τΟ άντικείμενοv ·της ίστορίας 

της περισσότερον παρα είς τΟ Οτι δΕν 1)δύνατο να γράψn ώ; ό Ξενοφών. 

~Εφ~ Οσον ό πατήρ της Άλέξιος δΕν ε1ναι ό φιλόπαις καl φιλοπαίγμων Σω

κράτης τών "Απομνημονευμάτω.ν π.χ., άλλ9 ό αϋστηρΟς αϋτοκράτωρ καl ό 

άλη8{ό; ίσαπόστολος 1 , δΕν δύναται ούδ" αύτη νd κινη{}fi έπιχαρίτω:;, ώς ό 

Ξενοφών, πράγμα Οπερ fΊδύνατο να πράξη ώ; μαρτυροϋν χωρία οίον τΟ ~πό-

1 Πρβλ. Άλεξιάι;, XIV, VIII, 8: c Οlον δ' α{ι τόδ' lρεξε καί lτλη καρτερΟς άνήρ 

πρiiγμα όντως καί ά π ο σ τ ο λ ι κ ώτα τ ο ν,.. J(αl μήv, ώ; ούδε2ς ιΗλος, περί την {J.είαν 

γραφήν iσποvδάκει, ώς κai τήv γλώτταν διαfJijξαι πρΟς τιlς τώv αίρετικώv συμπλοκάς, 

Καl μό1•ος ούτος δπλα καl λόγους άνέμιξε, καί τοίς _μέν /Jπλοις τούς βαρβάρους έvίκα, τοίς 

δέ λόγοις έχειροVrο τούς άvτι{}έους, &Jσπερ δή τότε καί κατά Μαι•ιχαίωv έξώπλιστο ά π ο

σ τ ο λ ι κ η ν άvrί στρατηγικij;- άvαδεξάμεvος άyωvίav. Καί έ'yωγε τούτον τ ρ ι σ κ α ι δ έ κ α• 

τ ο ν lί ν ά πόσ-το λ ο ν Ο v ο μάσα ι μ ι, Καίτοι τινές Κωι•σrαντlνφ rq:i μεγάλφ τοϋτο 

τΟ κλέος προσάπτουσιν, έμοί δέ δοκεί η oVv τ φ Κωνσταvιlvφ τφ αύrοκράιορι τετάχι'Jαι τοϋτοv, 
ή εί' τις φιλονεικείη, έ'στω μετά γε Κωνσταντίνο ν ιlπόστολος _άμα 

καi βασιλεύς δ Άλέξιος:ο, Καi άλλαχοU: c$"Hv γιlρ όβαοιλεύ;ούrος (όΆλέ

ξως) άντικρυς ίεραrικώιατος καί την άρετf}ν καί τΟν λόγον, ώς εlπείν, εύσεβεlας άπάσης 

ό.ρχιερεύι;. Διδασκαλικώτατός τε γιlρ ήv τοϋ ήμεtέρου δόγματος καl ό. π ο σ τ ολικό ς 

την προαlρεσιν καί τόν λόγον καl είσω τής 1jμετέeαι; πlσιεως ποιήσαι βουλόμεvος ού 

μόνοι• τούς νομάδας τουτουσi ΣκύΟας, άλλά καί την llερσlδα πάσαν καί όπόοοι την Αί· 

γυπτοv καί την ΑιβιJηv νέμονται βάρβαeοι καi ταίς τοϋ Μωάμεθ τελειαίς Οργιάζουσιν :ο 

ι Άλεξιaς vr, ΧΙΙΙ, 4). 
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μενον: « Ταύτα έν{J.υμουμέvn μοι μειδιaν έπέρχεται καl γέλως έπιτρέχει 

τοίς χείλεσι πρΟς λύχνον έπισυρούσn τΟν κάλαμον. » 1 Άλλα ταϋτα μόνον 

είς τΟν κοιτώνα της η τΟν πριγκιπικΟν γυναικωνίτην, διότι ό γέλως βαρβά~ 
ροις ύπάρχει άρμόδιος. eo Βα·ίμοϋνδο; ό π. χ., άρχηγΟ; τών Νορμανδών, βάρ
βαρο; δια την Κομνηνόπαιδα γελfi. « καt δ γέλως αύτοV τοίς li.λλοι'ς έμβρί
μημα ijv. » 2 Ένi!> ό πατήρ της 'Αλέξιο; οfJδαμοϋ τijς Άλεξιάδος γελίj, πλi)ν 

δύο η τριών περιπτώσεων 8, καθ-' δ.; προσμειδιfi. φιλικώ; πρΟς τοVς στρατιώ

τας του. ~ Αντι{tέτω; κλαίει συχνάκις μετανοώ ν δια τα; άμαρτίας του, Υ] δια 
την άπώλειαν στρατιωτών 4• τα δάκρυα εί\·αι ευγενείας δείγμα καl καλοϋ 

χριστιανού τεκμήριο\•. 

ΜεταξU των δλί γων δραστηρίων άνδρώv τοϋ Βυζαντίου άναφέρεται καl 

Σ υ μ ε ω ν ό Μ ε τ. α φ ρ α σ τ η ς κατ α μαρτυρίαν Μιχαηλ τοϋ Ψελλοϋ. « Ούδε 
χαρίτων tiμοιρος ό άvήρ, γράφει ό ΨελλΟ; έγκωμιάζων τΟν Μεταφραστήν, 
άλλd κατηρτυτο αύτ{jl πρός πάσαν σπουδήν μετ~ έμμελοVς παιδιάς καl fι 

γλώττα καί ή διάνοια ... » 5 ToV; λόγους τούτους τοϋ Ψελλοϋ δεν πρέπει να λά
βω μεν κατα γράμμα· μάλλον πρέπει να -θεωρηθοϋν ώς έγκωμιαστικΟς έκφρα

στικΟ:; τρόπος προσιδιάζων είς τΟν ΨελλΟν καl προβολtl ίδίου τύπου ύπΟ 
αύτοϋ ·θεωρουμένου &ς τελείου. ΟUδ'" οί λόγοι τοϋ ίδίου τοϋ Συμει:Ον ε1ναι 
άρκούντως πειστικοί, &ς 'εκψρασις έξομολογη-τικfι άΥαφερομένη εϊς πάσαν πε
ρίπτωσιν άμαρτωλοϋ 6• 

eo κυριώτερος 'ίσως έκπρόσωπος τοϋ τύπου τοϋ παίζοντας φιλοσόφου, 

είς τοϋ όποίου τΟν βίον Εσχε σπουδαιοτέραν έπίδρασιν η άρχαιότης &πΟ τΟν 
Χριστιανισμον είναι ό Μ ι χ α η λ Ψελλό ς. Μορφi] κα~ολική, πολυμερε· 

στάτη διάνοια, διαμφισβητεί πρΟς πολλοU;_ την δάφνην τοϋ ύπερτέρου, 

άλλ~ είναι_ &μφίβολον αν αϋτη τελικώ; τοϋ άνή~u. ΔΕν στερείται άττικiiς 
χάριτο;. cy στερεί δμως άναμφιβόλως τοU Συνεσίου, τΟν όποίον είχεν ώς 

πρότ.υπον. co -ΨελλΟς είναι ό πρώτος μετα τΟν ~ Αρέθα πλατωνικός, Οστις 

προαγγέλλει την Άναγέννησιν. 

1. "ΑλεξιΟ.ι; 1ι XV1 6. 
• Άλεξιιlς ΧΙΙΙ, Χ, 5. 
8 Βλ. ανωτέρω σ. 311 σημ. 2. 
'4 ΆλεξLάς ΙΙΙ, V, 1 κέξ. καί XIV, VI, 4. 
5 Μ ι χ α η λ ψ ε λ λ ο υ, 'Εγκώμιον εtς τόν Μεταφραστή ν κiίρ Συμεών, Scripta 

Minora (Ed. Kurtz~Fr. Drexl) 1, Milano,1936, σ.99. Πρβλ.καί Νικολάου 
Τ ω μ α δ ά κ η, :Εtι; Συμεώνα τΟν Μεταφραστή ν, ΕΕΒΣ ΚΓ', 1953 ( ΚανίσκLον ΦαL
δωνι Ί. Κουκουλέ), σ. 123. 

6 Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, 'Έν&' 6.νωτ., σ. 133: « ••• Πotov 
κq.κό.;.. ού διετυπωσάμην έν τfi ψυχfi μου, .η_δη δέ καi 6ν τοίς έργοις διεπeσ.ξάμην πορ

νείαν, μοιχεlαν, ύπερηφανlαv, άλαζονείαν, λοιδοetαν, βλασφημtαν, ό.ργολογlαv, βρασμών 

γέλωτας, μέDην •.. ::ο. 

1\ιιiΙIΙιι··. 
-~ .................................................................. .. 
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~Αvεμείχιtη εlς τ& της Πολιτείας Ενεργώ;' διωργάνωσε τfιv παιδείαν· 

έιtεράπευσε .σχεδΟν δλας τ&ς έπιστήμας. Έπραγματεύθη έν τοίς Εργοις αδτοϋ 

περl πλείστων πραγμάτων. Έδοκίμασε καl αUτΟν τΟν μοναχικΟν βίον--:-έκ 

πεποι \tήσεως άρά γε η πρΟ; 'Lκανοποί η σι ν τfjς περιεργείας του ; - άκολου

{}ήσας 'Ιωάννην'- τΟν Ξιφιλίνον είς Movηv· έπl τοϋ Όλύμπου τfjς Βι\Jυνίας. 

·Εκεί δΕν ήδυνή-θη ν& μείνu πολU έξ αίτίας τrjς ίδιοσυστασίας του καl της 

κλασσικijς του μορφώσεως. 

co ΨελλΟς άντετί-3-ετο είς τΟ πνεϋμα καl τΟν τρόπον τοϋ Βυζαντίου, τοϋ 
δποίου- δΕν δύναται να _,Ι}εωρfιται yvήσιος φορεύς. (Ως τοιοίiτος δΕ προciγγέλ

λει η1ν 'Αναγέννησιν καl εlναι πλησιέστερος πρΟ; τοUς άρχαίους καl δη _καl 

τΟν Πλάτωνα. ~ο λόγος του είναι περίτεχνος· αίτία δΕ τούτου είναι καl ή 

άπου σία της πηγαίας &ττικf)ς χάριτος. 

Ή Ι:κ τijς μοναχικijς ζωi'jς &ποχώρησις τοίi Ψελλοίi, i]τις ~χει βαθυτέρας 

τdς αίτίας, &πΟ δσας ήδυνήθησαν vd ίδουν οί συμμονασταί του, Εγένετο 

&φορμη να δημιουργη{}οϋν σχόλια είς βάρος του, τd όη:οία δ8ν άφfiκεν άναw 

πάντητα. 

slάκωβός τις, συμμοναστης τοϋ Ψελλοϋ, Εψεξε τΟν τελευταίον δι' Επιw 

γράμματος δηκτικοίi: Το έπίγραμμα ~χει &; §ξijς: 

"Ολ ' ~ .. β ' ' « υμπον ουκ ιινεγκας καν ραχυv χροvον, 

ού γdρ παριjσαv αί iJ·εαί σου, Ζεϋ πάτερ!» 1 

ιο ΨελλΟ; άποκαλείται Ζε.U; o\Jχl άσκόπως' πρόκειται περl σαφούς Uπαινιγμοϋ 

δια τας {}ρησκευτικάς του πεποι{}ήσεις. Ό δηχΗεlς. δi;ν i']ρκέσ8η ε!ς &:rλοίiν 

έπίγραμμα. ~Α νταπήντησεν διd συνΗέσεως όλοκλήρου κανόvος σκώπtων 

σκαιώς τόν μοναχΟν Ίάκωβον. Ή &σέβεια αϋτη τοϋ Ψελλοϋ πρΟς τΟ εtδοi;; 

τοϋ έκκλησιαστικοϋ ύμνου είναι ίσως δείγμα τijς Εκτιμήσεώς του πρΟ; αlιτό 2 ' 

πρΟς δΕ ήθέλησεν &ναμφιβόλως να σκώψrι τΟν τέως συμμοναστήν του δι~ έκ~ 

κλησιαστικοϋ gσματος, Επειδη έκείνο; μετεχειρίσθη άρχαίον Έtδος (Επίγραμμα 

είς ίαμβικΟν μέτρον) και τΟ Οvομα τοϋ ΔιΟ; άμφισβητΟΟν συγχρό,·ως καl- την 

-θρησκευτικην πίστιν τοϋ πολυτρόπου άνδρός. ~Ακροστιχίζει δε ό καν-ών τοϋ 

Ψελλοϋ: « ΜέfJυσον ~ lάκωβον εύρύfJμως (/.δω, Κώνστας» s. 

Δδν εlναι Ομως μόνον αVτΟ δείγμα τfjς διαΗέσεως καl τών τρόπων τοϋ 

Ψελλοίi. 'Έγραψε κα\ aλλα πολλα σατυρικa ποιήματα, λόγους, Ι:γκώμια, 

1 Πρβλ. Κ. Σ ά {}α, Μεσαιωνικlj Βιβλιοi!ήκη 5 ( 1876 ), σ. 177 
2 ΤΟ δ τι ό Ψελλός συνέταξε καi ..: • Ακολου&ίαν είς Σuμεων λογο&έτην τΟν Με

ταφραστή ν" (πρβλ. Scripta Minora Ι, σσ. 108 · 119 ) τήν εύκολίαν μέ τiι-ν όποLαν 

έχειρίζεtο τό. διάφορα {}ύρα&εν καί έκχλησιαστικό. -fl"έμα-τα δεικνύει μάλλοV η τΟν 
σεβασμόν αύτοϋ καί τfιν έκτίμησιν. 

8 ΕίίQηται έκδεδομένος -δπό Κ. Σ ά of} α, "'Εν-&• άνωτ,, 5, σ. 177 κέξ. 
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πραγματείας, κατ& την παρί.ίδΟσιν τών ρητορικών σχολών' οίον « περl τοϋ 

όνόματος τοV Κερατa » 1, Εγκώμια ψύλλης, φ{}ειρός, κόριος, περl ψώρας 2 

κλπ., πράγματα δηλ. &π4δοντα πρΟ; τfιν χριστιανοπρεπfj διαγωγfιν ένΟς 

πεπαιδευμένου τijς βυζαντινi'jς Ι:ποχijς. 

Άλλ~ έλέχ11η t}δη δ τι Civδρες όJ; ό ΨελλΟ; 3 άποτελοϋν έξαίρεάιν του γεν ι~ 

κου κανόνος, ό όποίος ρυιttμίζει την διά8εσιν πρΟς την ζωi}ν κατd η1ν περίο· 

δον τοίi Βυζαντίου. 

~Ας ίδωμεν_ τώιjα καl μίαν άλλην πλευρ&ν Εξ "ίσου σημαντικήν. ΊΌν 

λ α ό ν. Τί 8πραττεν ό λαΟς; Πώς συμπεριεφέρετο; ΠαρηκολούfJει τσiις πεπαι~ 

δευμένους; Ήκολούθει τα διδάγματα τών Πατέρων τijς 'Εκκλησίας; 'Ικανο

ποιείτο &πΟ τΟν αVστηρΟν κανόνα τοϋ βίου: Αί πληροφορίαι δυστ1:Jχώς έπl 

τοϋ Ηέματος αVτοϋ .δΕν είναι πολλαί, ούχ ήττον δμως είναι έπαρκείς δι&- ν& 
λάβωμεν μίαν ίδέαν τοϋ πράγματος. 

Γρηγόριος ό Νύσσης παρέχει μίαν είκόνα τών &νΗρώπωv τfjς Εποχf)ς 

του &νάγλυφον. Περιγράφει δηλ. τΟ πώς ό λαΟ; διετί&ετο Εναντι των αίρέ

σεων καl τών &γώνων τijς έπισήμου sΕκκλησίας πρΟς κατάπνιξίν των. Γράw 

φει )ωιπόν: « ... χ#ιζοί τινες καl πρώϊζοι έκ τώV βαναύσων έπιτηδευμάτων 
όρμr.ύμενοι, αύτοσχέδιοί τινες τijς fJεολογίας δογματισταί ... Πάντα γdρ τd 

κατd την πόλιν τών τοιούτων πεπλήρωται, ol στενωποί, αί άγοραί, αί 

πλατείαι, τd δ.μφοδα· οί τών ίματίων κάπηλοι, οί ταίς _τραπέζαις έφεστη~ 

κότες, οί τd έδώδιμα ήμίν άπεμπολοϋντες. ~Εdν περl τών όβολώv έρωτήπrις, 

ό δέ σοι περ1 γεννητοϋ καί άγενvήτου έφιλοσόφησε· κliν περί τιμήματος 

liρτου πύfJοιο, μείζων ό Πατηρ &ποκρίνεται καl ό Υίός ύποχείριnς. El δΕ 
τΟ λουτρόν έπιτήδειόν έστι είποις, ό δέ έξ ούκ όι•τωv τόν Υίδν εl1•αι διωw 

ρίσατο. Ούκ οlδα τί χρη τΟ κακδν τοϋτο όνομάοαι, φρενίτιν η μανίαν, η τι 

τοιοϋτον κακόν έπιδtίμιον, 8 τών λογισμών την παραφορdν έξεργιiζεται. » 4 

"Έτερον χαρακτηριστικΟν τfjς έκ τών άνω Sπιβολijς τοϋ σοβαροϋ χρι· 

στιανικοϋ πνεύματος, τΟ ΟΠοίον_ έξικνείτο μέχρι τών κατωτέρων J.α'ίκών 

στρωμάτων, δύναται ν& έξαχΗfί έκ τijς μεταστάσεως τijς έννοίας τοϋ ρήματος 

παιδεύω= βασανίζω. ΓνωστΟν τυγχάνει ?J.λλως τε δτι ο[ βυζ~~~ι~6~αιδες δ~ν 
έμάν6ανον παίζοντες, ώ; είς τi}ν άρzαίαν έποχην. ·Μάρτυρες δΕ τούτου Εστω~ 
σαν οί Γρηγόριος, Λιβάνιος, Χρυσόστομος, Ε-Uστά8ιος ΘεσσαλονίΚης και ε"ί 

1 Πρβλ. Κ. Σ ά {}α, Ένir' 6.νωτ. 5, σσ. 525.527. 
2 Πρβλ. Κ. Krumbacher~Γ. Σωτηριάδου, .... Ενιt' &.νωτ. ΒΊ σ. 65. 
8 Διάφορον έρμηνείαν της; προσωπικότητος; τοϋ Ψελλού δίδει ό πατ1]ρ Ρ e 1 ο-

Ρ i d a s S t 6 p h a n ο u, Le tenιoigηage relig-ieux de Michel Psellos, ( Πεπρα
γμένα τοϋ e· Διε-έt'νοϋς Βυζαντινολογικοϋ. Συνεδρίου {Θεσσαλονίκη 12 ~ 19 Άπριλiου 
1953] Ά{Ηjναι τόμ. Β', Ά{Ηjναι 1956, σσ. 268 · 273. 

4 Migne, Ρ .G. 46, 557. 
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320 • Α<fl-ανασίου Δ. Κομίνη 

τις CΙ.λλο;, πάντες συνιστώντε; τΟν ραβδισμό ν 1• Έπειδη δε καi τΟ περιεχό~ 

μενον τfίς στοιχειώδους παιδείας ήτο κατα κύριον λόγον -θρησκευτικΟv καl 

έπειδη οί πλείστοι- ώ; και σήμερον συμβαίνει είς τfιν χ(_όραν μας- δfv 
fικολούθουν εύρυτέρας σπουδάς, αί Εντυπώσεις αί πρώται καi οί έθισμοl ήκο

λούθουν τοVς βυζαντινόπαιδας καl είς τΟν μετέπειτα βίον των. 

Οί &γώνες, οί όποίοι διετήρουν τΟ ΕλληνικΟν πνεϋμα τfίς ζωτικότητας καl 
τfίς χαράς της ζωης καi οί όποίοι {}α fιδύναντο Yd Επηρεάσουν σημαντικώς 
τΟν λαΟν είς τfιν δημιουργίαν κλασσικοϋ ίδεώδους καl έλληνικοϋ τρόπου ~ωijς, 

fξέλιπον ένωρίς, αί δε διατάξεις της ~Εκκλησίας καl τής Πολιτείας ΕπέδρωV 

άνασταλτικώς καl Επηρέαζον τΟν λαόν. 
"Ο ίππόδρομος, ό όποίο; φαίνεται Οτι άπετέλει μίαν άπΟ τ&ς μοναδικdς 

εύκαιρίας ε(ς τους βυζαντινοvς έλευδεριωτέρας πως διαγωγi'jς, μετεβλήδη 
ένωρίτατα είς πεδίον πολιτικών άνταγωνισμών τών άντιμαχομένων φατριών. 

Περl 1~εάτρου δδν δύναται να γίνη λόγος. Τοϋτο άντικα-Βίστων μίμοι καl 
όρχηστρίδες άπηνώς διωκόμενοι ύπό τε τijς ~Εκκλησίας καl τf)ς Πολιτείας. 

'Ό κυριώτερος τόπος δημοσίας Εμφανίσεως καl συναναστροφfίς ήτο 

συνή{}ως ή 'Εκκλησία με τdς τελετάς της, τών όποίων ή. καταπληκτικfι διά

δοσις δύναται νd έρμηνευ-Βfi καl ώ; μία άντιρρόπησις ε'lς τ&ς τόσας Ελλείψεις. 

"Ομοίας fρμηνείας πρέπει να τύχη καl ή ύπΟ τfiς "Εκκλησίας παραδοχfι 
πολλών είδωλολατρικών τύπων είς την λατρείαν καl τ&ς {}ρησκευτικdς τελετάς, 

Εφ~ δσον ή ούσία τοϋ Χριστιανισμοϋ δεν παρεβλάπτετο' ήτο ήναγκασμένη 

ctλλως τε να δεχflfi τfιν λύσιν ταύτην ώ; προτιμοτέραν τijς προσφυγfίς τών 

πιστών είς είδωλολατρικ&ς τελετ<Χς κατ& τfιν ούσίαν καl κατd τΟν τύπον 2• 

Παρ& ταϋτα δεν ήτο δυνατΟν ν& στερη-Βii ό λαΟ; Εντελώς τf); ψυχαγω
γίας αυτοϋ, τοσούτφ μάλλον καft~ δσον α-Uτη ή άνtJρωπίνη φύσις Εζήτει άντι

στά-θμισμα τfίς &πανταχοϋ άπαντωμέvης aυστηρότητος καl σοβαρότητος και 
διότι ό ψυχικός του κόσμος δδ.ν ήτο οίος τών εlιπαιδεύτων έκείνων άνδρών, 

δυναμένων καl ctλλω; νd άναπληροϋν τΟ Ελλείπον. 

Εϋρισκε δε εύκαιρίας ό λαΟς νd ίκανοποιϋ την Εμφυτον τάσιν πρΟς 

1 Πρβλ. φ α ί. δ ω ν ο ς "I. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βuζαντι,·ών βίος καt πολιτωμός, τόμ. 
Α', I, σ. 98 κέξ. 

2 •Η σοφή δέ αύτη φαινομενική ύποχώρησις της "Εκκλησίας είς τόν είδωλολα~ 
τρικόν τύπον Εσχεν ώς αποτέλεσμα τόν βα-&μιατον χωρισμόν τών χριστιανικών άπό 
τών είδωλολατρικών έορτών, οϋτως ώστε κατό. τούς ύστέρους αίό)νας ot βυζαντινοt 
να μή αίσ-&άνωνται τfιν προέλεuσιν τοU τύπου ένφ άντι*έτως ήσ&άνοντο έντονον τΟν 
-6-ρψJκευτικΟν χαρακτήρα πάσης έορτης και πανηγύρεως. Όπωσδήποτε αί έορταt 
διετήρησαν τΟν <&ρησκευτικόν των χαρακτηρα καt κατό. τΟ'Uς μεταβυζαντινού; χρό
νους καί ώς τοιαϋται, δηλ. -&ρησκεuτικαί,- τελού_νται καί είς τάς ήμέρας μας. •Η 
{}αυμαστiι αϋτη ένότης τού β~ου _ τών •Ελλήνων stναι δείγμα της χαρακτηριζο-ύσης 

τΟν λαόν μας συντηρητικότητας. 

14 -ι- 1957 
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χαριεν,τισμΟν ~αl παιδι&ν καl πολλάκις προέβαινε εϊς πνευματ<..όδη κριτικήν ι, 
σατυριζων προσωπα και πράγματα. ~σ φόβος δμως τfjς τιμωρίας τΟν ήvάγ~ 
καζε πολλάκις να καταφεύγn εϊς άνωνύμους λιβέλλου; 2 ( φάμουσα ). 

Πολiι χαρακτηριστικΟν είναι: τΟ μνημονευόμενον Επεισόδιον τΟ λαβΟν 
χώραν την Εποχfιν τοϋ Φωτίου. Κατηγορήflη δηλ. ό σοq::Ο- ίεοάσ·ιης δτι Εδί· 
δ υ υ ~' . ::> -. .. ι. 
ασκε « οτι εκαστος ανDρωπος δύο ψυχdς έχει ... » s. Οί φιλοσκώμμονες λοι-

πόν έργάται τfjς Κωvσταvτι νου πόλε ω; Εδράξα\•tο τfjς εύκαιρίας και Εζήτουν 
~ιπλασιασμΟv τijς άμοιβiiς των λέγοvτες: « ellμείς iJλπίζομεν μίαν ψvχ 1jν 
εχειν, καl έλrι.μβάνομεν έκαστος μην} άνd μοδίους δύο· νϋν δέ, ώς διδά

σκει άναφανδδν ό πατριάρχης, δύο ψυχdς έχει έκαστος, καl δεί άλλους δύο 
μοδίους προσfJείναι -;}μίν » '· 

ΤΟ μέγιστον δμως δείγμα ζωτικότητας τοϋ ],αοϋ Εν Βυζαντίω είναι τΟ 
ήρω"ίχΟν πνεliμα, τΟ όποίοv τΟν &νέδειξεν Uπέρμαχον μιάς μεγάλη;. αυτοκρα
τορίας Επl χίλια καl πλέον Ετη. 'Άνευ αίιτοϋ τοϋ πνέύματος, τΟ όποίον Ενε
σάρκωσαν οί ά κ ρ ί τ α ι καl Εψαλεν ό λαΟς είς τα ιJσματά των, είναι &μφί~ 
βολον llν το Βυζάντιον ,Ία ijδύνατο να διαδραματίση οίον ρόλον διεδραμάτισε 
εϊς την ίστορίαν τijς άνίtρωπότητος. 

Ε'ίδοιιεν i ο ' υ - .,. δ ' , , , ~ ι ιπον, οσον τοuτο ητο υνατον εις τα στεν& πλαίσια τijς πα-

ρουσης μελέτης, δια μίαν είσέτι φορ&v δτι Εκάστη Εποχη είναι άvάγκη να εο
~ηvεύετα~ δι' ίδίου τρόπου. 'Αναμφιβόλως τ& ίστορικ& γεγονότα Εχουν μί~ν 
αλληλουχιαν μεταξύ των, άλλ' αί έκάστοτε δημιουργούμεναι ίστοοικαl κατα
στάσεις Eχouv δικαίωμα ύ;rάρξεως κα&' εαυτιΧς και είι·αι δίκαιον νd κοίνωνται 
με μέτρα άπορρέοvτα εκ της ίδίας ίστορικfjς Εποχijς καl Οr..ι μδ ~ριτήοια 
πρ?ωρι~μέν~ ν& ~αταξι~σουν άλλας έποχ&ς ίδίαν έχούσας ϋπαρξιν καl χ~η~ 
ζουσας αναλογου ερμηνειας. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 

ι Περi της ροπης τών βυζαντινών εiς κριτικi}ν πρβλ. Κ. Κ r u m b a c h e r _ 
Γ. Σωτηριάδου. 'Έν&• ι:iνωτ. Β", σ. 173. 

. 
2 Περί ι:ivωνύμων λιβέλλων βλ. Ό. Λ α μ ψ ί δ ο υ, Τινό. περί ανωνύμων λιβέλ-

λων έν Βuζ ιντlφ, ΕΕΒΣ ΙΗΊ 19!8, σσ. 144. 152. 
3 Πρβλ. Σ. • Α ρ ι σ τ άρΧο υ, Φωτίοu λόγοι κ.:r.i. όμιλίαι, έν Κωνσταντινουπό

λει 1900, τόμ. ΒΊ σ. 280 κέξ. 
4 Πρβλ. Σ. • Α ρ ι σ τά ρ χ ο υ, 'Έν&• άνωτ,, σ. 281, 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙλΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠQΥΔΩΝ ·Ετος Κ'Σ' 21 
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ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 
ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΆΝΤΗ 

Είναι γνωστη ή δι& την ίστορίαν ού μόνον τοϋ έλληνικοϋ άλλd καl τών 
fi.λλων δικαίων καl δ1) κατα τdς &ρχαιοτέρας περιόδους αύτών μεγίστη σημα
σία τών μη κα-θαρώς νομικών πηγών, τ.Ε. τών λογοτεχνικών Εργων Εν εlιρυ
τάτn Εννοίg, περιλαμβανούση ου μόνον τα Εργα τοίί έντέχνου λόγου &λλd 
πάσαν έν γένει t1)V συγγραφικΎιν παραγωγήν. eH χρησιμότης tώV πηγών 

" ' " ι λθ' 'λλ~ " ' c 'νας τούτων δ8ν περιορίζεται δμως εις το απωτερον παρε 'ον α υπο ωρισμε 
προϋπο-θέσεις Εκτείνεται μέχρι σχεδΟν τών ήμερών μας. Τοίίτο συμβαίνει ϊδίως 
όσάκις αί παρεχόμεναι έπ~ εUκαιρί~ π/~ηροφορίαι ύπΟ συγγραφέως, γνώ~του 
εξ ίδίας &ντιλήψεως του δημώδους δικαίου', συμβάλλουν είς την πληρεστεραν 
Και &κοιβεστέραν γνώσιν αύτοϋ. το φαινόμενον τοϋ:ι:ο παρατηρείται εϊς πολλα 
τών έκ ... τοϋ παρελι'tόντος και τρέχοντος αϊώνος έλληνικών λογοτεχνικών δη~ 
μιουργημάτων, κατ' ΙξοχiJν δΕ είς τa διηγήματα του 'Αλεξάνδρου Παπαδια· 
μάντη ( 1851-1911 ), &τι να, Εχοντα ώ; τόπον δράσεως συνήθως την Σκίαθον, 

' δ',, β, ., ~ 
Ενδα ό συγγραφεiις έγεννήθη καt δι}iλθε τα παι ικα και εφη ικα του ετη, η 
τ&ς ~Α-θήνας, Ενδα Εζησε τΟ ύπόλοιπον τοϋ βίου του, καl άπεικονίζοντα γεγο~ 
Vότα καl η θη σύγχρονα η δλί γον παλαιότερα, παρέχουν έκτΟ; του πασι γνώ
στου άπΟ λογοτεχνικiiς άλλ& καl &νftρωπίνης έπόψεως .flελγήτρου των έναρ~ 
γεστάτην εϊκόνα του άτομικοϋ, οϊκογενειακοϋ, έπαγγελματικου καl κοινωνικοϋ 
βίου τών χωρικών, d.λιέων, ναυτικών, έργατών, μικροεπαγγελματιών, κατω
τέρων καl συνταξιούχων πολιτικών καl στρατιωτικών ύπαλλήλων καl κληρικών, 
Ενδα, ώς εύνόητον, αί νομικαl πληροφορίαι δδν σπανίζουν. 

ΣκοπΟς της παρούσης έργασίας είναι ή συγκέντρωσις τούτων, καθ~ Ο 
μέτ·ρον &ναφέρονται εϊς τΟ ϊδιωτικΟν δίκαιον καl fι σύγκρισις αύτών πρΟς 

' ' • δ θ- ,s. ' ~ ' τΟ έπισήμως ϊσχϋον νομο-θετικον κα-θεστως, ι να ιαπιστω l1 ι.ι τυχον απο 

ι Διά. τiιν Εννοιαν τοϋ δημώδους δικαίου Εν τft ίστορlq. τοϋ κα&" Ολου έλληνι
Χοίi δικαίου καl τήν άντί1tεσιν αύτοίι πρΟς τό έπίσημον 'ίδίq. κατά τt'ιν, βυζαντι;i)ν 
και μεταβυζαντινήν περίοδον βλ. ίδίως Α. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ οπού λ ο υ, Σχεσεις. γονεων 
καί τέκνων κατό. τό βuζαντινόν δίκαιον, • Α-&fιναι 1946, Εiσαγωγή σ. 5 επ., Ν. 
Π α ν τ α ζ 0 πού λ 0 υ, • Από τfι; < λογίας:. παραδόσεως εtς τΟν • Αστικόν Κ<?δικα, 
'Αitfιναι 1947 καi τΔς ένταυttα παραπομπάς. 

Βυζανtι,·όν καl μεταβυζαντι,·όν δίκαιον εtς τό. διηγήματα τοϋ Παπαδιαμάντη 323 

τούτου άπόκλισις τοϋ εϊς τ& διηγήματα τοϋ σκιαίΗου συγγραφέως άντανα~ 

κλωμένου δημώδους δικαίου. Κατ& ταϋτα άπεκλείσ-θησαν α'l εϊς τΟ δημόσιον 

έν γένει δίκαιον, περιλαμβανομένου και τοϋ δικονομικοϋ, άναφερόμεναι πλη· 

ροφορίαι, ώς αί περl τρόπου ένεργείας βουλευτικών ( Oi χαλασοχώρηδες) 
καl δημοτικών έκλογών ( Td δύο τέρατα), συνθέσεως τοϋ δημοτικοϋ συ μ· 
βουλίου ι Θέρος- 'Έρως), τijς νομαρχιακijς εποπτείας επι τοίί δημοτικού 

προϋπολογισμού ( ΤΟ πνίξιμο τοϋ παιδιοϋ ), τοϋ διαχωρισμοϋ τflς δικαιο· 

δοσίας τών τακτικών δικαστηρίων άπΟ τών δργάνων τi'jς τοπικflς αύτόδιοι· 

κήσεως (Ή ξομπλιάστρα), τοϋ τρόπου επιδόσεως τijς &yωyijς ι Ή χτυπη

μένη), τΟ κατ& τΟ (Χρ{}ρ. 941 Πολιτικης Δικονομίας προνόμιον τοϋ έκμι

σ-θωτοϋ έπl τώv ύπΟ τοϋ μισftωτοϋ εϊσκομισθέντων ( Td Χριστούγε1ινα του 
τεμπέλη), τijς τοπικiiς αύτοδιοικήσεως έπl Τουρκοκρατίας ( eo γάμος τοϋ 
Καραχμέτη ). 

s Αλλs ή συλλογη τών παρ& τψ Παπαδιαμάντη νομικών πληροφοριών, 

έκτΟς τοϋ πλουτισμοϋ καθ" έαυτΟν των έπl τοϋ δημώδους δικαίου γνά)σεών 

μας, χρησιμεύει και άντιστρόφως δια τΟν ελεγχον τijς άξιοπιστίας ώς πρΟς 

ταύτας τοϋ σκιαδίου διηγηματογράφου. Δεδομένου δτι ώ; έκ τfjς χρονικijς 

πρός ήμάς προσεγγίσεως, γνωρίζομεν εϊς πολλας περιπτώσεις όπωσοϋν καλώς 

καl fξ αλλων πηγών και δη άπ~ εύ{}είας έκ των νομο11ετικών κειμένων τους 

κατα τα έν τφ διηyήματι Εκάστοτε fκτι1~έμενα πραγματικd περισταtικ& Εφαρ

μοστέους άντιστοίχως κανόνας δικαίου, εsίμεθα συχνάκις είς ·θέσιν τοϋτο μΕν 

να διαπιστώσω μεν τfιν συμφωνίαν τών νομικών άντιλήψεων καl πληροφοριών 

τοϋ Παπαδιαμάντη πρΟ; τΟ κατ& 11εωρίαν έφαρμοστέον δίκαιον, τοϋτο. δΕ να 

&ναγάγωμεν τfιν τυχΟν άπΟ τούτου &πόκλισιν ε'ίτε εϊς άντανακλωμένην ένταϋθα 

διάφορον έ·θιμικfιν ρύθμισιν τfiς σχέ(rεως ε'ίτε είς άπλijν νομικην άγνοιαν η 

πJ.άνην τοϋ συγγραφέως. ΤΟ συμπέρασμα, εϊς Ο .fl& καταλήξωμεν, δΕν σ~.ερεί
ται γενικωτέρας με8οδολογικ}iς σημασίας, καθ' δσον είναι σχετικώς σπάνιαι αί 

εϊς νομικ&ς πληροφορίας ποσοτικώς και ποιοτικώς πλούσιαι J.ογοτεχνικαί 

πηγαί, ώ; τ& διηγήματα τοϋ Παπαδιαμάντη, ών την- άtιοπιστίαν. δυνάμεt1α 

μετά τινος άσφαλείας να έΜγξωμεν. τα έκ τοϋ έλέγχοv τού_του διδάγματα δεν 

{}(ι είναι '{σω; Ciχ,ρηστα, προκειμένης τfjς δ-υσι.εροϋς έν τfi με&οδολογίςt της 

κα-θs δλοu ίστορίας του δικαίου κρίσεως περl τής άξιοπιστίας τών cμλολογι

κών έν γένει πηγών. Έκ τών ξένων λογοτεχνικών Εργων πλουσιώτα~α εϊς 
·νομικας πληροφορίας είναι ϊδίω;, ώ; γνωστόν, τα εργα τοϋ Ba1zaC. Αί 
νομικαι σπουδαl τοϋ συγγραφέως καl πρό πάντων τΟ Ενδιαφέρον του δι& 

τας περιουσιακ&ς τών ήρώων του- κατ' άντανάκλασιν έαυτοϋ- σχέσεις και 

την κατ& δίκαιον ρύθμισίν των Fξηγοϋν τΟν έν Sκάστφ σχεδΟν διηγήματι 

η μυΗιστορήματι έκ τών έκατΟ'ν ώ; εyγιστα Εργων, έξ ών άποτελεtται ή 

« Άν-θρωπίνη κωμωδία» τοϋ γ_ίγαντος τούτου τής εύρωπα·ικης πεζογραφίας, 
παρατηρούμενον πλοϋτον νομικών πληροφοριών και κρίσεων. Α:ίίται δμως., 
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άναφερόμεναι είς δίκαιον πρΟ Ολίγου μόλις κωδικοποιη3Εν καl dλλως καλώς 
γνωστόν, ώς τΟ γαλλικΟν τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ ΙΘ' αίώνο;, ύπολείπονται 

κατά τε την με8οδολογικην και ίστορικΎιν σημασίαν τών τοϋ Παπαδιαμάντη. 

~Εκ τών είς τα διηγήματα τοϋ Παπαδιαμάντη νομικών πληροφοριών 

καl κρίσεων άρκεταl- κατα την σειρCιν άναγραφfις τώv Οποίων dκολουltείται 
κατ& τΟ δυνατΌν τΟ σύστημα κατατάξεως της ϋλης Εν τ ψ "Αστικψ Κώδικι -
άποδίδουν, ώς γίνεται εVΒVς άμέσως φανερόν, &ρκούντως πιστώς τΟ Εν ίσχύ'ί 

( ') 'ο'τ- t e:~, "'e' τοτε νομικον καuεστως. οιαuται ε ναι αι αναφερομεναι εις την ικα\'οτητα 

τών μοναχών τών έν e Α γίφ "Όρε ι ίδιορρύ-θμων μονών ·Ο πως Εχοuν ίδίαν 
περιουσίαν ( Οί λίρες τοϋ Ζάχου ), εlς &ρραβώνα επι μισ&ώσεως ~ργου 

(Βαρδιάνος ατά σπόρκα), είς σύστασιν Ενεχύρου (~ο πολιτισμός εlς τΟ 

χωρίον) 1, είς τfιν πρΟς γάμον ήλικίαν (~Η χολεριασμένη), είς τΟ Εκ προϋ-
, 'i- , ι , ' , λ ( ·ο π ' ) • παρζαντος τριτου γαμου γεννωμενον γαμικον κω υμα ενταρφανος , 

εl.ς τfιν σύστασιν τοϋ γάμου δι~ ίερολογίας καl δη κατόπιν έπισκοπικijς άδείας 

(Ή χήρα παπαδιά), εlς τi]ν τύχην τi'jς προικος λυομένου τοίί γάμου &ανάτφ 
της γυναικΟς (Τ' μπούφ' τοV π'λί, ~Η άποσώστρα, Φώτα- ~Ολόφωτα ), είς 

υίοilεσίαν (Δημαρχίνα νύφη ). 
Ή μνηστεία φέρεται. περαιτέρω καταρτιζομένη λήγοντος τοϋ ΙΗ' α!ώ

νος μεταξU τοϋ πατρΟς τοϋ μνηστοϋ καt τοϋ \tείου, ώς Επιτρόπου τfiς μνη

στfjς. Έκ τfiς δλης διηγήσεως φαίνεται σαφώς δτι άπαιτείται καt ή συναί

νεσις των μνηστευομένων η τουλάχιστον τού μνηστοίi συμφώνως πρΟς τΟ 
βυζαντινορρωμα"ίκον δίκαιον ( Td μαϋρα κούτσουρα). 

Ή άποψις τοϋ συγγραφέως, κα&' \]ν γάμος μεταξu συγγενών εξ α!ματος 
είς Εβδομον βα-8μ0ν δεν εtναι νόμιμος ή τουλάχιστον δΕν πρέπει νδ παρέχη

ται ή πρΟς τέλεσιν τούτου Ε:κκλησιαστικη άδεια, άνταποκρίνεται πρΟς τΟ 
ίσχϋον τότε δίκαιον, ώς είχε διαμορφω{)ij δια τfίς ύπΟ τοϋ αϋτοκράτορος 

Μανουi]λ Α' ( νεαρα 69 ) επικυρωilείσης πράξεως τi'jς πατριαρχικi'jς συνόδου 

Κωνσταντινουπόλεως ~τ. 1166 και τi'jς όμοίας ~τ- 1611 επι πατριάρχου Νεο
φύτου Β'' και προ τi'jς δια τοϋ ν.δ. τi'jς 31/31 Δεκεμβρίου 1923 Καταστα-

1 Δεδομένου ότι πρόκειται περί ένεχύρου διά ποσΟν είκοσι δραχμών, ή σύστασίς 
1'Ου δέν εύρίσκε'tαι είς άντίftεσιν πρΟς 1'0 Ι.σχϋον δίκαιον καl έάν άκόμη δέν εtχε 
συν1'αχ'θ-i'j εγγραφον δημόσιον η ίδιωηκόν βεβαίας χρονολογίας. Τοιούτο άπύτει ό 
νόμος { β.δ. τfις 1/6 Δεκεμβρίου 1836 Περί ένεχύρων άρtl-ρ. 2 ) μόνον διά τΟ c ένεκα 
ποσότητος άνω'tέρας τ&ν πεντήκο\•τα δραχμών δο{Ην ένέχυρον ». 

2 Τά γεγονό'tα, ώς έν'tαϋ'&α έκτί<&ενται, δέν συνιστούν τάς προϋποftέσεις τοιού

του κωλύματος, καίτοι ό συγγραφε\.1ς φαίνε1'αι άμφιβάλλων πως περt τ'ης νομιμότητος 

τοϋ 'tελεσ&έντος γάμου. 

3 Παρά Γ. Ράλλυ ·Μ. Ποτλfi, Σύνταγμα των <&ειων καί ίερ&ν κανόνων 

τ. Ε", "Αι.ήνησι 1855 σ. 156 έπ. 
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τικο; νόμος τijς αi!τοκεφάλου 'Εκκλησίας της •Ελλάδος aρ&ρ. 67 περιορισμού 
τοϋ κω!~.ύματος της ,έξ αίματος συγγενείας ( e Ο άνάκατος) 1• • Ανάλογος έκδοχή, 
-θεωροuσα κεκωλυμενον τΟν γάμον μεταξiι συγγενών έξ άγχιστείας έκτου βα3μοϋ 
( μετι\ τijς δευτέρας εξαδέλφη; τijς &ποβιωσάση; συζύγου), aνταποκρίνεται 
~ ; ' ' β ζ επισης προς το υ αντινορρωμα'ίκΟν κανονικΟν καl αύτοκρατορικΟν δίκαιον 

και δη την νεαρdν 78 τοϋ Μανουηλ Α' πρΟ τijς δι& τοϋ dρ-8ρ. 67 τοϋ αύτοϋ 
ν.δ. καταργή~εως τοϋ κωλύματος ( Ό &vάκατος) 2• Ό διηγηματογράφο; επά
γετ~ι περαιτερω. «~Η νέα οίκονομία, την όποίαν ε!χε κάμει δια τοπικijς 
συνοδου περl τ& τέλη τοϋ ΙΗ' αίώνος ό οίκουμενικΟς πατριάρχης Σαμουηλ ό 
Χαντζερi'jς, συνεχώρει τον γάμον εlς τον βαilμον τοϋτον. Αί παλαιαι διατάξεις 
τΟν &πηγόρευον ». Νοείται προφανώ; η έπl Σαμουηλ Α' τοϋ Χαντζερη &πό· 
φασις της πατριαρχικi}ς συνόδου 3, η χαρακτηρίζουσα ώς επιτετραμμένον τΟν 

γάμον δύο άδελφών μετ&, δύο πρώτων εξαδέλφων, συγγενών τ.ε. έξ άγχιστείας 
εlς τΟν αϋτΟν βα-8μ0v (έκτον), είς Ον και οί fiρωες τοϋ διηγήματος. ~Α να· 
κριβης έν μέρει είναι μόνον ~ χρονολογικη τοπο-θέτησις τσϋ πατριάρχου 
Σαμουηλ Α', δστις κατείχε τΟν πατριαρχικΟν {}ρόνον Κωνσταντινουπόλε.ως 
κατι\ τa ~τη 1763-1768 και 1773-1774 και οi!χι «περι τa τέλη τοϋ ΙΗ' 
αίώνος », ώς λέγει ό Παπαδιαμάντης. Σημειωτέον έπίσης Οτι η δη έν Ετει 
1611 ~ ' ~ "λ' ~ , " , •ι περι ης ο ιγον ανωτερω αποφασις τijς πατριαρχικfiς συνόδου έπl 

Νεοφύτου Β' είχεν έπιτρέψει τΟν γάμοv εϊς τΟν βαθμΟν τοϋτον. 
ιΗ έκκλησιαστικη πρΟς τέλεσιν τοϋ γάμου άδεια χορηγείται πολλάκις 

ύπΟ τοϋ πρΟς τοϋτο έντεταλμένσυ ύπΟ τοϋ έπισκόπου πρεσβυτέρου ( « έπισκο· 
πικοϋ έπιτρόπου »),κατόπιν« έγγυητικοϋ » τών έφημερίων τών μελλονύμφων 
περl &νυπασξίας γαμικοϋ κωλύματος ( eo άνάκατος, τα ρόδιν~ άκρογιάλια). 
Ή εν τiρ διηγήματι τέλος Το ζωντανδ κιβοϋρι μου φράσις «ή Μάρω 

είχε συμφωνήσει μΕ μίαν πολU άγαπημένην φίληv της ... δποια άπΟ τ&ς δύο 
επιζήσn να κληρονομfί την aλλην » δ8ν φαίνεται εκ τών συμφραζομένων νa 
νofi την κατ& τΟ τότε, ώς και τΟ νϋν, ίσχϋον &στικΟν δίκαιον &παγορευομένην 
και συνεπώς νομικώς &νίσχυρον κληρονομικηv σύμβασιν, οία δεν φαίνεται 
κ~ταρτισfJείσ~ UπΟ τών δύο φίλων, άλλd μόνον &μοιβαίαν fΊ-θικi)ν υποχρέωσιν, 
μη περιβλη-θεισαν νομικΟν τύπον, Οπως έκατέρα εγκαταστήσu τfιν άλλ-ην δι& 
δια-θήκης ώς κληρονόμον. 

Ι\1εγαλύτερον ένδιαφέρον &ξιοϋσιν δμως, ώς ε1Ίνόητον, αL πληροφορίαι 

1 Πρβλ. διά 'tό μέχρι τοϋ έτους 1923 νομα&εtικόν καitεστtbς Α. Κ ρ α σ σ iJ.. Χ 
Π ρ ά τ σ ι κ α, Σtίστημα &στικο'ίί δικαίου τ. Δ'5, 'Αfi-i}ναι 1927 § 26 καi τάς ένταϋ&~ 
παραπομπάς. 

2 Πρβλ. διά τΟ μέχρι τοϋ 1923 δίκαιον Α. Κ ρ α σ σ iJ. ν- Χ. Π ρ ά τ σ ι κ α ν 
Εν&' &.νω't, §§ 32 · 33 καi τάς ένταϋ<&α παραπομπάς. 

8 Μ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις τ. Β', 'Εν Κωνσ"tαντινουπόλει 1888 σ. 261. 
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Εκεί ναι έν αίς ή παρεχομένη \'Ομικη είκcΟν διαφέρει- κατ& συμπλήρωσιν η 
τροπο~οίησιν- τοϋ γραπτοίi δικαίου. Τοιαϋται είναι ϊδίως α'L άκόλου-θοι, 
μη λαμβανομένης ύπ~ Οψει τfjς διηγήσεως περl τοϋ Ε:τl Τουρκοκρατίας γάμου 
τοϋ προεστοϋ Κουμπη μετά τιvος Λελούδας, ζ(tlσης ετι της συζύγου του τελε· 
σ{}έντος. ~Εκ τοίι γάμου τούτου δεν έπι τρέπεται ή συναγωγη ''ομικών συμπε
ρασμάτων, διότι, οίiτος, ώς άφή\'ΕL ό συγγραφεVς σαφώς ν& έννοηθi], Ελαβε 
χώραν κατόπιν Εντόνου πιέσεως, Clν μη αύτόχρημα βίας έπL τοίί ίερουργή
σαντος ϊερέως, στηριζομένης είς την έπιβολfιν καl τΟν φόβον, Ον Ύ}σκει έ~ τii 
vήσφ ό Κουμπfjς, ώ; προστατευόμενος ίσχυρών τουρκικών προσωπικοτητων 

( '0 γάμος τοv Καραχμέτη ). 
ι. -~Αντιflέτως πρός τάς περιοριστικάς τοϋ Επιτοκίου έπι τών Εκ δι~αιο

πραξίας τόκων διατάςεις τοϋ βυζαντινορρωμαϊκοϋ δικαίου &λλά συμφωνως 
~ , ' ' "& 1 

πρΟς τά πολλαχοϋ τΥjς ~Ελλάδος επικρατησαντα καταργητικα τουτων ε ιμα , 
ώ• 'ίσχυον προ τijς διa τοϋ ν. ΓΩΛΖ' τijς 23/25 'Ιουλίου 1911 Περl συμβα· 
τι:οίi ~όκου, τοκογλυφίας και αίσχροκερδείας έπανεισαγωγf}ς άναλόγων περιο
ρισμών, η συνομολόγησις συμβατικών τόκων έμφανίζεται έλευ·ι'tέρα και κατ& 
τΟ ποσοστΟν τοϋ ~πιτοκίου ού μόνον έπι ναυτοδανείων (36 n/o l{εκρός ταξι4 

διώτης· πρβλ. Τά βενέτικα) &λλiJ. καl κοινών καl δη μικροδανείων ( 80 Ίο 
ο λ ' ~ ' ' ) ' " πο ιτισμος εις το χωριον . 

2. 'Αντί.ftετος έπίσης πρΟς τι:Χς άπαγορευτικCις τοϋ άνατοκισμοϋ διατάξεις 
ι , , 'ιωνΕθιμα' τοίί βυζαντινορρωμαϊχοU και συμφωνος προς τα καταργητικα τουτ Ί 

προ τijς διiJ. τοϋ τοϋ ν. "tΞΕ' τijς 22/25 Μαtου 1882 Περl τόκο~ ύπερημε· 
ρίας έπανεισαγωγΥjς των είναι η έν τψ διηγήματι Νεκρός ταξιδιωτης συνο
μολόγησις κατά την κατάρτισιν τf}ς δανειστικf}ς συμβάσεως της περl άνατο· 
κισμοϋ τών γεννηftησομένων τόκων συμφωνίας. 

3. Μαρτυρείται σύμβασις κοληγιάς ( colonia partiaria) μεταξiι τοϋ 
κυρ-ίου ζώων καl τοϋ άναλαβόντος την βόσκησιν και έν γένει έπιμέλειαν 
τούτων ποιμένας. Οί καρποl μερίζονται έξ ήμισείας. "Ο ποιμην δεν εlιflύνεται 
διά τά τυχηρά '( ΦιωχΟς δ. γιος). Παρομοία,σύμβ_ασις, ?λλα με άν~λογία~ δύ~ 
πρΟς Εν, φέρεται συνομολογη.ftείσα μεταξυ του κυριου πλοιαριου και του 

' . ι τ~ ι ,. ' 'λ') χρησιμοποιοϋντος τοϋτο αλιεως μπουφ του π ι . 
4. Μνημονεύονται βρεfJίκια τ.έ. άμοιβfι παρεχομένη ύπΟ τού άπολέσαντος 

' δ 'ζ ~ ' e ' '!'r ι: Ο κινητΟν είς τΟν εUρόντα τοίίτο. Δεν ιευκρινι εται, εαν η παροχη ειναι υπ -
χρεωτικη οί5τε εϊς ποίον ποσοστΟν τΥjς άξίας τοίί άπολωλότος άνέρχεται ( Td 

βενέτικα). 
5. Διά της φράσεως « σαν Ε δώσανε τις πανδρειες κι' Clλλαξαν τά σημά-

1 Βλ. Α. Μ 0 μ φ ε ρ ρ ά τ 0 υ, 'ΕνοχικΟν δίκαιον τ. ΑΊ • Α{Η)ναι 1930 §§ 51 έπ., 

ίδίως 54. 
2 Α. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ αύτό#ι. 

Ί 
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δια» νοείται τΟ πανελλήνιον ΕΗιμον, κα{}~ δ η μνηστεία τελειοϋται δι~ άνταλ

λαγijς δακτυλίων ι Τό νησ1 τijς Ούρανίτσας ]. 
6. Ύ ποδηλοϋται ή ι'iποψις, μη στηριζομένη βεβαίως ε!ς το yραπτον 

δίκαιον άλλ' ούχι ξένη πρΟς εUρέως διαδεδομένην λαϊκ1lν καl έν μέρει 8κκλη

σιαστικην νομικην άντίληψιν Οτι ύφίσταται κώλυμα γάμου μεταξV Ετεροφύλων 

έχόντων κοινΟν άνάδοχον 1 (~Η τελευταία βαπτιστικι} ). 
7. ,.Εν τψ διηγήματι "li χήρα παπαδιά, η δρdσις τοU Οποίου τοποτtετεί

ται χρονολογικώς είς τUς άρχάς τοϋ παρελ-Βόντος αϊώνος, έκτίftενται αί νομι

και δυσχέρειαι, είς άς προσέκρουσεν δ Ύ)ρως τοϋ διηγήματος έν τfί έπιflυμίg 

του να νυμφευΒfi την χήραν άπο&ανόντος πρεσβυτέρου, όφειλομένας είς &να

πτυχflέν, ε'L καl ούχl άπολύτως έπικρατijσαν, Ε.ftιμον, άπαγορείίον τfιν ε'Lς νέον 

γάμον προσέλευσιν τijς συζύγου άποflανόντος κληρικοϋ. (Ως καl δ διηγημα

τογράφος δέχεται, «είναι βέβαιον φαίνεται δτι εν τφ Πηδαλίφ 2 δΕν &να· 
γράφεται κανών τις άπαγορεύων τΟν δεύτερον γάμον είς τάς Εν χηρείg πρε

σβυτέρας. ~Αλλ' 1] πρόληψις καl η παράδοσις, τα δύο όμοϋ συντι{}έμενα, 

ίσοδυναμοϋσι τό κάτω κάτω με Ενα άποστολικΟν η συνοδικΟv κανόνα και 

8πειτα δ λαΟς οUδέποτε 8λαβεν άνά χείρας τΟ ΠηδάJ.ιον διά νά 'ίδn πόσους 

και ποίους περιέχει κανόνας. Ί\νες τών ίερέων, όλίγιστοι, άνεγίνωσκον ένίοτε 

τΟ βιβλίον τοίίτον έν τψ παρελ.ftόντι ». Καl πράγματι οϋδείς, καfl' Οσον γνω· 
ρίζω, ύφίσταται έκκλησιαστικΟς καvων η πολιτειακΟς νόμος, είσάγων τοιοϋτο 

γαμικΟν κώλυμα, τοϋ δ~ ύπΟ τοϋ συγγραφέως ύποδηλουμένου 88ίμου ή ίσχUς 

δεν ijτo, ώ; φαίνεται, άναμφίβολος είς τρόπον, ώστε ό ήρως τοίί ,διηγήματος 

επέτυχε τελικώς νά παρακάμψη τι:Χς έκ τούτου δυσχερείας και οϋτω « κατωρ
{}ώ{}η μεfl~ 'ιεροτελεστίας δμως τακτικijς να πραγματοποιηfliί ό γάμος τοϋ 

Χαδζij ·Γιάννη μετα τijς χήρας παπαδιάς». 

"Η έπέκτασις τοίί έκ τΥjς ίερωσύ\•ης κωλύματος Β άπΟ τοίί κληρικοίί και 

είς την σύζυγό ν του, άποτελοίiσα τΟ περιεχόμενον τοϋ περl σΟ πρόκειται 

88ίμου, ύπεστηρίχflη 1]δη κατα τΟν ΙΒ' αίώνα ύπΟ τοϋ Θεοδώρου Βαλσα-

1 Βλ. J. Ζ h i s h m a n, Das Elιerecht der orientalischen Kirche, Wien 
1864 σ. 269 έπ,, Α. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ 1 Έγχειρίδιοv τοϋ dστικου δ~καίου τ. ΒΊ 

• ΑfΗiναι 1930 σ. 63 ση μ. 3 και τd.ς ένταiί&α παραπομπάς. 

2 Νοείται προφαηΧις ή ύπΟ τΟν τίτλον τοϋτον έκδο-&είσα έν Λειψί~J έν ί3τει 1800 
τfι έπιμελεί~J τών μοναχών Άγαπίου Λεονάρδου και Νικοδήμου συλλογη Εκκλησιαστι

κών κανόνων, fjς ή καt Cίλλσ&εν γνωστ+ι εVρυτάτη κατα τΟ πρώτον ήμισυ τού ΙΘ' 
α!.ώνος έν τfi έκκλησιαστικfi πράξει χρησις μαρτυρείται έκτΟς τοiί παρόντος καί Εκ 

τοϋ διηγήματος Ό άνάκατος. 

s Ώς yνωστΟν κατά τε τΟ βυζαντινορρωμα'ίκΟν και τΟ iσχiίον δίκαιον &παγο~ 

ρεύεται έπί ποινfι άκυρότητος ή είς γάμον προσέλευσις κληρικού. Βλ. Α. Χ ρ ι σ τ ο

φ ι λ οπού λ ο υ, Έλληνικόν έκκλησιαστικΟν δίκαιον τεϋχ. Β', 'Α&ηναι 1954 σ. 141 
έπ. και τιiς ένταϋ-8--α παραπομπάς. 

ll.. I 

ιιι: .I .1'!------------------------------------· 
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μώνος 1 καl μαρτυρουμένη λήγοντος του Ι<ϊ' αϊώνο; έv έπιστολαίς τοίi ΜελεΜ 
τίου Πηγd 2, &.πησΥ.όλησε κατδ: τΟν παρελ&όντα Ετι αίι7Jνα την νομολογίαν τοϋ 

Οϊκουμενικοϋ Πατριαρχείου 3 καl άνtα\'ακλCiται είς την σκωπτικfιν ναξιακ1}ν 

παροιμίαν « Γι& καλΟ καl για κακό, flάψετέ τον λα'ίκό » \ έν ίi ή χηρεύσασα σύ

ζυγος πρεσβυτέρου ζητεί, Οπως ό σύζυγό; τη; χαρακτηρισΠfi όι& τΟν τρόπον τiiς 

κηδείας του ώς λατκός, ϊνα μη Εκ τiiς ίδιότητος αUτοϋ ώ; κληρικοϋ άνακύψη 

κώλυμα δι& τΎιν είς νέον γάμον προσέλευσίν της. eH παροιμία χρησιμο· 

ποιείται έπl προσώπων, έπιδιωκόντων τfιν είς έαυτ& &ναγνώρισιν δικαιωμά

των, iδν πράγματι στεροίίνται. 

8. Παρ& τfιν έπιταγfιν τοϋ περl χαρτοσήμου νόμου, καθ~ 1]ν τα προι-
' f ~\ -~ I ~~ β' '5 

κοσυμφωνα συντασσονται επι ποινu ακυροτητος ενωπιον συμ οr"αιογραφου , 
ή προlξ έν τψ διηγήματι τα ρόδιν' άκρυγιάλια φέρεται συνιστωμένη κατ& 

τiι τρίτον τέταρτον τοϋ · ΙΘ" αί<iJΙ'ος δι' ίδιωτικοϋ έγγράφου (Πρβλ. ο Η 
φόνισσα, eH τύχη άπ' τη~· Άμέρικα ). 'Ενταϋθα παρατίθεται τΟ κείμενον 

τοϋ συνταχ-θ-έντος προικοσυμφώνου, παρόμοιον πρΟς πολυάρι-θ-μα γνωστ& 

τοιαϋτα έκ τοϋ πρώτου fιμίσεος τοϋ ΙΘ' αlώνος, Sχον οϋτω. « ΕLς τΟ 0\'Ομα 
τοίί ΠατρΟς _ καl τοϋ Υίοϋ και τοϋ ι Α γ ίου Π νέμματος παν δ ρεύω σήμερον 

η1ν 1'tυγατέρα μου Κρατήρα μΕ τΟν Στάθη, γυιΟν τσϋ Πατσογιάννη, και 

της δίνω πρώτα την εύχή μου, έγffi κ~ ή φαμίλια μου ή μάννα της, άπΩ τα 

είκοσι μας νύχια, και τfjς δίνω δεύτερο τΟ καλύβι στην Κλινιά, σύμπλια 

(δείνα καl δείνα) καl τ' άμπέλι (μΕ τα σύνορα), άλλο χωράφι στα Καμπιά, 
σύμπί1ια ( ... ),κι' άλλο κοντα στ' 'Αγαλλιανοϋ τΟ ρέμμα, σύμπλια ( ... ), καl 
τΟν έληΟΟνα, στα Λεχούνια (μΕ τόσα δένδρα και τόσα ι'tηλιάσματα ) ... Και 
τfίς δίνω έβδομηνταπέντε γίδια άπ~ τΟ κοπάδι μας ... και της δίνω Ολα τ& 

τίποτε και τα έντύματα τοίί σπιτιοίί { &κριβfις κατάλογο; φορεμάτων, σινδό
νων κλπ.), πέντε χαλκώματα, 8να ρακοκάζανο, τρία Πι1~άρια, δύο βαρέλια, 

τηγάνια ... πυροστιά ... σκαφίδα ... πήττα ... κόσκινο». 

1 Παρά Γ. Ράλλυ-Μ. Ποτλϋ Εν&" άνωt. τ. Δ', "Α{}ήνησιν 1854 σ. 193. 
Πρβλ. Α. Μ ο μ φ ε ρ ρ fί. τ ο ν έν&" άνωτ. σ. 37 καί τούς παρ• αύtψ. 

2 Λεοντοπόλεως Σ ω φ ρ ο ν ίο υ, • Ανέκδοτα γράμι~ατα Μελετί.ου τού Πη"\'fί. έν 

'Εκχλησ. Φάρος τ. 5 ( 1910) σ. 359 έπ., ['Ανωνύμου], Ό δεύτερος γάμος τών 

κληρικών. Αί τέσσαρες έπιστολαl Μελετίου τού Πηγfί. έν Ό νέος Ποιμiιν τ. Ι ( 1919) 
σ. 414 έπ. 

3 .Μ. Θ ε ο τ ο κ a, Νομολογία τοϋ Οίκο υμενικού Πατριαρχείου, Έν Κωνσταντι· 

νοuπόλει 1897 σ. 173. 
4 Ι. z ε υ γ ώ λ η, Λαογραφικό: σημει(ί)ματα τ. Α', • .Α{}ηναι 1950 σ. 36-37. 

Πρβλ. τάς UπΟ τοϋ Γ. Μέγα, Ζηtήματα έλληνικής λαογραφίας έν Έπετηρίς τοϋ 
Λαογραφικού Άρχείου τ. 2 ( 1940) σ. 203 μνημονευομένας λοιπάς συνηft-είας. 

5 Νόμος τής 14 Αύγούστου 1836 Ο:ρitρ. 42 καl ν. ΑΧΚΕ' τής 30 Δεκεμβρίου 

1887 ι'ίρ&ρ. 48. 
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9. 1\ίαρτυρείται τΟ καt CiΗ.οδεν γνωστΟν Sθιμονl, κα8~ δ μεταξV τών 
προικι&ων δέον άπαραιτήτως να περιλαμβάνηται και οtκία, έν i1 {}(t κατοική
σουν οί σύζυγοι ( Td βενέτικα, ΤΟ. συχαρήκια, Θάνατος κόρης, ~Επιμη{}εϊς 

είς τΟν βρri.χον, Τρελλη βραδυά, "Έρως- uΗρω; ). 'Εκ τοϋ τελευταίου τού· 
δ I 1 .ι ~~λ ~ ' I ~~ <: 

του ιηγηματος προκυπτει οτι αποκ ισις επιτρεπεται μονον οσακις οι μελ-

λόνυμφοι δΕν πρόκειται ν& κατοικήσουν έν τfi νήσφ. 

ι ο. Μνημονεύεται το σχετικώς προσφάτως ( << περl τα μέσα τοϋ [ ΙΗΊ 
αtώνος ») άναπτυχfJΕ:ν και έν Σκιάθφ εaι.μον, καθ" δ ό πρΟς παροχην πρσικΟς 
<: I ~ ') ' f I ~ I ~ξ ~ f <: 1 
υποχρεως οφει .. ει να συστηση ταuτηv ου μονον ε ακινητων, ως μεχρι τοϋδε 

συνέβαινεν, άλλ& και έκ μετρητών, τοϋ λεγομένου «τραχώματος» (~Η 
φόνισσα) '· 

11. Ή έν τψ δημώδει βυζαντινψ καt μεταβυζαντινψ δικαίφ έντόνως 
διαγραφομένη τάσις 3 , Οπως παρd την γενικην καl dτεγκτον άπαγόρευσιν της 

ίουστινιανείου και μεταϊουστινιανείου αύτοκρατορικfίς νομο-θεσίας έπι τραπfί 
μετ& η dνευ περιορισμών και τii συναινέσει άμφοτέρων τών συζύγων ή διαρ· 
κοϋντος τοίί γάμου έκποίησις τών προικcδων άκινήτων εύρίσκει άπήχησιν ε'ίς 
τΟ δι1lγημα Td Φραγκλέϊκα, έν φ fι σύζυγος τfi συγκαταΗέσει. προφανώς 
τοίί &νδρΟς διαδέτει πρΟς σύστασιν προικΟς τ& 'ίδια αUτης προικψα &κίνητα. 

1 Γ. Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η, 'Έ\'ας άγραφος γυναικεtος ''όμος καi. ή Φόνισσα τοϋ 
Παπαδιαμάντη έν Νέα 'Εστία τ. 23 ( 1938) σ. 9 έπ. 

2 Περί τοϋ κατά τΟν ΙΗ' καί τΟν ΙΘ' άρχόμενον λίαν εύρέως διαδο{}έντος 
τούτου έ{}ίμου καί τ& ν προσπα{}ειών της τε έκκλησίας καl τ&ν έπi μέρους έλληνικ&ν 
κοινοτήτων πρΟς περιστολ'Ι)ν αύτοϋ καi γενικώτερον τ&ν ύπερμέτρων προικοδοσιών 
βλ. διό: τήν παλαιοτέρα ν βιβλιογραφίσ.ν τάς παρά Σ π. Λ ά μ π ρ ψ, ΚανονισμΟς τών 
προικών έν Λιασκοβέτζι τfjς Ήπείρου έν Νέος Έλληνομνήμων τ. 10 ( 1913) σ. 193-
195 παραπομπάς, εtς liς προσitετέον Δ. Π α ν α· γ ι ω τ ί δ ο υ, Κώδιξ τού ΙΗ' αίώνος 
κατά προικοδοσιών έν τίi ίερQ: μητροπόλει Παροναξίας έν ·ο έν Κωνσταντινουπόλει 
Έλλψ•ικός φιλολογ.κός σύλλογος τ. 27 ( 1895/1899) σ. 307 έπ., Θ. φ ι λ α δ ε λ
φ έως, Περl τραχιίψατος έν 'Αρμονία τ. 2 ( 1901) σ. 258- 268· έκ τfις νεωτέρας 
βιβλιογραφίας βλ. Π. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ, Ήπειρωtικών -&εσμίων έρευνα έν 'Ηπειρω
τικά Χρονικά τ. 2 (1927) ίδίq. σ. 25_έπ., 37 έπ., Δ. Σά-ρρου, Ζαγοριακ&ν -&ε
σμίων έρευνα αύτό-Ιtι ίδίς.t σελ. 293 έπ., Ε. Σ αβρά μ η, Ζαγοριακά -&έσμια περί. 
προικΟς έν 'Εκκλησιαστικός Φιiρος τ. 35 ( 1936) σ. 350 • 363, Κ. Φ ρ ό ν τ ζ ο υ, 
ΉπειρωηκΟ. έ{}ιμα Εν Ήπειρωτικiι •Εστία τ. 4 ( 1955 ) σ. 221- 232, 315- 324, 
533- 539. 

3 Περί fjς έν τft μελέτ'!] μ ο υ: •Η Εκποίησις τ&ν προικΦων άκινήτων καt'ά τΟ 
βυζαντινΟν δίκαιον έν Άρχεϊον lδιωτικοϋ δικαίου τ. 6 ( 1939) σ. 538 έ:ι:. Πρόσ-&ες 
I. Β ι σ β ί ζ η, Αί. μεταξύ τών συζύγων περιουσιαχαi σχέσεις είς τήν Χ ίον κατά τι'Jν 
Τουρκοκρατία ν έν Έπετηρίς τού 'Αρχείου της Ίστορίας τού έλληνικοϋ δικαίου τ. 1 
( 1948) σ. 33 έπ., Δ. Γ κ ί ν η, ΤΟ Εfi-ιμικΟν δίκαιον έν 'Α{}ήναις έπi Τουρκοκρατίας 
καί ό Κώντικας τοϋ νοταρίου Πούλου έν "Επεtηρlς της 'Εrαιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών τ. 20 ( 1950 ) σ. 263. 

l·~i .. ·.l··· Ιl! 1 
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12. 'Η εν τι\) διηγήματι Ή σταχομαζώχτρα πληροφορία, καΙ!' 1\ν τα 
προικ&α άκίνητα Εξεπλειστηριάσ8ησαν άναγκαστικώς «πρΟς πληρωμην των 
χρεών &ναξίου γαμβροϋ », δΕν φαίνεται ν& άνταποκρίνηται πρΟ; τΟ ύφιστάΜ 
μενον νομ;κΟv κα-&εστώς. Διαρκοϋντος ·τοϋ γάμου τ& προικίρα άκί νητα, καίπερ 
κατ& τΟ βυζαντινορρωμα·ίκΟν δίκαιον περιερχόμενα κατ& νομικfιν &κρίβειαν είς 
την κυριότητα τοϋ προικολήπτου άνδρός, δΕν ύπόκεινται εLς άναγκαστικiιν έκ
τέλεσιν πρΟς ίκανοποίησιν τών δανειστών του, λυ8έντος δΕ τοϋ γάμου~ έν προ· 
κειμένφ, -&ανάτφ τfίς γυναικΟς- περιi}λftον κατ& κυριότητα είς τα έκ τοϋ γάμου 
γεννη-θέντα δύο άνήλικα τέκνα καt συνεπώς άποκλείεται έπίσης ή διd τούτων 
ίκανοποίησις τών δανειστών τοϋ άνδρός. ιΗ άντί-6ετος μαρτυρία τοϋ διηγή
ματος Οφείλεται είς νομικΟν σφάλμα τοϋ συγγραφέως η άντανακλ{i διάφορον 

' ~ ' ' ' ' 1!' ~ 'σαι λα"ίκην νομικfιν &ντίληψιν, συνεπη και αντιστοιχον προς την περι ης αμε ς 

aνωτέρω ( &ριl!. 11) ό λόγος, την &ναγνωρίζουσαν το έκουσίως &παλλοτριωτον 
τών προικφων άκινήτων, &ς -θεωρώ πιftανώτερον; ''Ή μή~~ς ~άλιν πρόκειτ~ι 
περl. προικΟς διατετιμημένης πωλήσεως 8νεκεν ( dos vendιtιonι: caus~ aestι
mata, κατ& τfιν φρασιολογίαν των ρωμα'ίστων ), όπ6τε ή κυριοτης του προι-

' ~ ' ' _Q, e ε'κ τούτου δυvατη' κολήπτου fiτo, &ς γνωστον, απεριοριστος και καυιστατο ως 

η τε έκουσία υπο τούτου εκποίησις καl υπερ των δανειστων αύτοϋ άναγ

καστική; 
13. ιΩς « πανοπροίκι » νοοϋνται περιουσιακ& στοιχεία, συνιστώμενα &ς 

προlξ μετ& t1lν τέλεσιν τοϋ γάμου καl είς επαύξησιν τfις άρχικώς συστα-θείσης 
(ι Η τύχη άπ3 την 'Αμέρικα, Td μαϋρα κούτσουρα). ΔΕν κα-θίσταται φανε
ρ6ν, εαν η παροχή του είναι πάντοτε προαιρετικη η δύναται να εξαναγκασ3iί, 
όσάκις ή άρχικώς δο-θείσα προlξ ϋπfίρξε κατωτέρα τΥjς UπΟ των περιστάσεων 
επιβαλλομένη ς 1. . 

14. CΩς « κοριτσιάτικο », μαρτυρούμενον είς τα διηγήματα Μάνα κα2 κόρη 
καl Τό καuίνι, νοοϋνται περιουσι·ακ& στοιχεία, παρεχόμενα VπΟ τοϋ είς δεύ-

, ' 'ζ τε ρο ν γάμο ν ερχομένου άνδρΟς πρΟς τfιν είς πρωτον προσερχομενην συ υγον. 

Φερόμενον άλλαχοϋ &ς « &γριλίκι » 2 άποτελεί τΟ άντίστοιχον τοϋ πολiι εύρύ
τερον διαδεδομένου« παλληκαριάτικου », τ.ε. των ύπΟ της είς δεύτερον γάμον 
ερχομένης γυναικΟς πρΟς τΟν είς πρώτον προσερχόμενον σύζυγον παρεχομένων 

- ' ' περιουσιακων στοιχειων . 

ι Περt τοϋ Ορου ύπΟ τiιν έν τιfι κειμένψ Εννοιαν βλ. '0, Γ ε ω ρ γ α κ a, Μεσ
σηνιακά ΕΊ'}ιμα έν • Αρχείον iδιωtικοϋ δικαίου τ. 8 ( 1941 ) σ. 182. « Πανωπροίκι> 
σημαίνει επίσης τά εtς επαύξησιν τfις ύπεσχημένης προικΟς παρεχόμενα περιου
σιακά σtοι.χεία, όσάκις διαπιστουται μετό. τi]ν τέλεσιν του γάμου ελλειψις παρ{}ενίας 
της γυναικός. Πρβλ. ·ο. Γ ε ω ρ γ α κ a ν, αύτό6-ι σ. 18? έπ. "' _ • , 

2 '0. Γ ε ω ρ γ α κ a, Εν&' άνωτ. σ. 182, τ ο ϋ α υ τ ο υ, Ερευνα το:τικων ε&ι
μων καί συνη&ει&ν εν Πρακτικό. της • Ακαδ:Jμίας Ά#ην&~ τ. 13 .( 193~) σ. 631: 

3 'Αντι#έτως πρΟς τΟ c κοριτσιάτικο >, το ιι: παλληκαριατικο > απησχολησε κατ 

ΒυζαντινΟν καl μεταβυζαντινΟν δίκαιον εtς τά διηγήματα του Παπαδιαμάντη β31 

15. ~Ενψ κατ& τΟ βυζάντινορρωμα'ίκόν, ώς καt τΟ ίσχϋον ( ΆστικΟς 

Κώδιξ Ciρθρ. 1466 καt 1471 ), δίκαιον το &ν γάμφ γεννη88ν τέκνον δύναται 
να άποκηρυχ{liί ϋπΟ τοϋ συζύγου και η γέννησίς του να \tεωρη-θii ώς άπο

δεικνύουσα μοιχείαν της γυναικός, έCιν ό τοκετΟς 8λαβε χώραν μετd την 3ΟΟi]ν 
ημέραν, &φ~ fiς 8νεκεν &ποδημίας η έξ άλλου λόγου κατέστη &δύνατος ή 

σαρκικfι τών συζύγων συνάφεια, ό Παπαδιαμάντης ftεωρεί δεδικαιολογημένην 

τfιν άπαγγελίαν διαζυγίου επι μοιχεί~ εLς βάρος της γυναικΟς- και εμμέσως 

άποκήρuξιν τοϋ τέκνου- εκ μόνου τοϋ λόγου Οτι τοϋτο εγεννή3:η την 273ην 

>]μέραν &πο τi'jς &ποδημίας τοίί &νδρος (Ή φωνlj τοϋ δράκου· πρβλ. &ντι· 

στρόφως Τό τυφλό σοκάκι). ΔΕν γνωρίζω αν πρόκειται πράγματι περι δια

φόρου ρυθμίσεως εν τι\) δημώδει δικαίφ fi μiiλλον περt νομικi'jς πλάνης τοίί 

συγγραφέως. 

16. Διct τctς πολυαρίl!μους εϊς τα διηγήματα του σκιαl!ίου συγγραφέως 
μητρωνυμίας 1 !σχύει η &ξήγησις, \]ν &πεδέχl!ην δια το πολλαχού τi'jς 'Ελλά

δος άπαντών κοινωνικΟν και νομικΟν τοϋτο φαινόμενον. «~Απο-θ-ανόντος 

προώρως τοϋ &vδρΟς η άποδημοϋντος ε'ίς την ξένην η και άπλώς &πουσιά· 
ζοντος επι μακρΟν έκ τοϋ χωρίου »- τοϋi7~ δπερ ή το βεβαίω-ς συνη-θ-έστερον 

είς τCις ναυτικάς, &ς και ή Σκία8ος, νήσους-« &ναλαμβάνει η σύζυγος τ~ν 

Ολην διοίκησιν τfίς οίκογενείας και τi)ν διαχείρισιν της περιουσίας, Uποκα-6ι

στώσα καθ' Ολας τ&ς σχέσεις τΟν σύζυγον. εLς τρόπον,- ffiστε συν τψ χρόνφ 

ν& -6εωρiϊται ύπΟ τών μετ~ αfni]ς συναλλασσομένων τρίτων αϋτη ώς ό πρα· 

γματικΟς άρχηγΟς της οίκογενείας » 2• 

επανάληψιν μέχρι καί τών ήμερ&ν μας τi)ν δικαστικi)ν πρακτικήν. Τελευταία γνωστt] 

μοι άπόφασις, ή τού ~Εφετείου Ναυπλίου 200/1936 εν 'Εφημερίς τών έλλήνων νο
μικών τ. 3 ( 1936) σ. 996. Πρβλ. ti.λλας παραπομπό.ς παρό. I. Ζ έ π φ, Βασιλικά 
τ, Γ', 'Εν 'Α&ήναις 1910 σ. 654 έπ., Ι. καl Π. ΖέποJ,ς, Jus Gneco-romanum 
τ. Η', 'ΑiΗιναι 1931 σ. 471 καi γνωμοδότησιν Ι. Εύκλείδου-Κ. Ρακτιβό.ν

Ν. Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ Εν • Εφημερlς της έλληνικης καt γαλλικης νομολογίας 

τ. 20 ( 1900) σ. 275 έπ. 
1 Οϋτω π.χ. ό Γιαννιός της Στέργιεννας ( Ό Χαραμάδας), ό Γιάννης της Μυ· 

λωνοϋς ( Τά Βενέτικα), ό Δημήτρης της Σσφούλας { Κοκκώvα θάλασσα), ό Γιωργής 

της Μπούρμπαινας, τό Βασσιh τσ' Χατζηγιώρyαινας ( 'Έeως- 'Ήρως) κλπ. Έν τφ 

διηγήματι "AvfJ.oς τοϋ yιαλοiί ό Γιαλi]ς τfις Φαφάνας εtνω oUχl ό uίΟς άλλ' ό εγγονος 

τfις τελευταίας. Σπανιώτερον καi οί σύζυγοι προσδιορίζονται διδ. του Ονόματος τών 
συζύγων των καl δη - είς τά διηγήματα του Παπαδιαμάντη- όσάκις αtίται ώς εκ 

του άσ-&ενο\ίς χαρακτηρος τοiί άνδρΟς Εχουν εtς χείράς των τi}ν πραγματικiιν διεύ-&uν

σιν της οiκογενείας- π.χ. ό 'Αργυράκης της Τριανταφυλλιϋ.ς {Βαρδιάνος σια σπι:ίeκα ), 
ό Στέργιος τfις Κοντούλας ( •Η κλεφτοπαeέα) -η- dλλαχου τfις Έλλάδος- καί επl 

έσωγάμβρων. Βλ. Ι. Κ α κ ρ ι δ η, Νεοελληνικό. πάρεργα εν 'Ημερολόγιον τ-ης Μεγά

λης 'Ελλάδος 1936 σ. 347 έπ. 

2 Βλ. Α. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ οπού λ ο υ, Σχέσεις γονέων καί τέκνων κατό. τΟ βυ

'ζαντινΟν δίκαιον, 'Α{}fινω 1946 σ. 32 καί τclς ένταϋ#α παραπομπάς. 
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17. «ΨυχογιΟς» καl «ψυχοκόρη» δηλοί ένίοτε μΕν τΟν ύπηρέτην, 

ύπάλληλον, βοη&όν, μισ-8ωτ0ν έν γένει, άποκαλούμενον άλλοτε « παραγιόν » 
( Φτωχδς άγιος), συνη&έστερον Ομως τΟ {}ετΟν τέκνον ( 'Απόλαυσις ατή 

γειτονιά, Δημαρχίνα νύφη, "Η φόvιασα) η τΟν stricto sensu ψυχογιΟν καl 
ψυχοκόρην ι Μιd σελiδα της ζωfjς του, Ή aποσώσrρα, "Ερμη στd ξένα), 

τ.έ. « &νήλικον τέκνον διδόμενον UπΟ τών γονέων ή τών Επιτρόπων του είς 

τρίτον συνήθως συγγενfi 7Ϊ φίλον, ίνα έργασ8ίi έπl χρονικόν τι διάστημα, 

κατ& κανόνα άόριστον μΕν &λλd πάντως πολυετΕς παρ~ αύτψ και τfi οϊκοyε· 

νεί~ του. "Ως &ντάλλαγμα τών ύπό τοϋ παιδΟς παρεξομένων ύπηρεσιών δΕν 
" ' ' ' "λλ' ι: ' " λ β' συνομολογείται ωρισμενον χρηματικον ποσον α ο ψυχοπατερας ανα αμ α~_ 

' " ~ ' νει την ύποχρέωσιν της Επαγγελματικiϊς η διd γαμου αποκαταστασεως και 

επι {}-ηλέων προικίσεώ; του. CH σχέσις φέρει εν τψ δ-ημώδει δικαίφ Εν μέρει 

μόνον περιουσιακόν, ποϊ.V δΕ μάλλον οίκογενειακΟν χαρακτηρα καl ό ψυχοπα

τέρας δΕν Ε-χει τfιν -θέσιν άπλοϋ Εργοδότου &λλd -θεωρείται ώ; οίονεl πατ~ρ 

τοϋ ψ-υχοπαιδιοϋ, &σκών Εν τι νι μέτρψ τάς έξουσίας γονέως ( κολασμος, 
Ιiκδοσις είς γάμον) » 1• 

18. Έν τψ δι-ηγήματι .δfεγαλεlων όψώνια μνημονεύεται ό γνωστΟ; Εν τψ 
δημώδει βυζαντινiρ καl μεταβυζαντινiρ δικα(φ {}εσμος του « έσωγάμβρου » •· 
και 8νταϋι1"α ό &ναδεχόμενος τfιν ίδιότ-ητα ταύτ-ην σύζυγος, συνοικών μετd 

τών γονέων της yυναικΟς καl λαμβάνων μικρdν η οϋδεμίαν προίκα οϋδΕν 
δικαίωμα, ώς ρητώς έν τ ψ δι -ηγήματι λέγεται, &ποκτg έπl τiϊς περιουσίας τοϋ 

πενδεροϋ, έν Οσψ ούτος εύρίσκεται έν ζωij καl περιορίζεται είς τfιν παρ& 

τοϋ τελευταίου τούτου &πόληψιν ώρισμένου κατ& μf)να χρηματικοϋ ποσοϋ 

(«χίλιες δραχμΕς τΟν μηνα »- ποσΟν όμολογουμένως oUχl εUκαταφρόνητον 

διd τfιν έποχfιν έκείνην- « καl νd μfιν Exu δικαίωμα νά ξοδεύη λεπτΟν άπΟ 
το κεφά),αιοv » ). 

19. Μαρτυρείται η καl Cίλλο6εν γνωστη 3 ίερολογία ώ; τύπο; συνάψεως 
άδελφοποιtας (Χρήστος Μηλιώνης), παρά τfιν, oUχl άγνωστον καl τψ Παπα~ 

ι Α. Χριστοφιλοπούλου, έν&' &νωτ. σ. 86·87. Πρόσ6-ες Γ. Βα

λ ά σ σ η, Τινά περί τής πατρικής έξουσίας κατ& τΟ δίΚαιον του μετά τήν "Αλωσιν 

έλληνισμου έν Τόμος Κωνστ. "Αρμενοποlίλου ... έκδιδόμενος ύπΟ τfjς Σχολής νομικών 
καί οίκονομικών έπισtημών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1952 
σ. 537 έπ. 

2 Περί ού βλ. Α. Χριστοφιλόπουλον, ένflο' &νωτ. σ. 88 έπ. καί τάς 

ένταϋ&α παραπομπάς. 

3 Α. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο U λ ο υ, εν&' &νωτ. σ. 102 έπ. Περί του δ-εσμοϊi τοUτου 
βλ. τ&ς αύτό&ι σ. 93 έπ. παραπομπάς, είς 8.ς πρόσ'Ιtες Μ. Γεωργοπαπαδά

κόυ, .. Η &δελφοποιtα είς τήν Μάνην έν Λαογραφία τ. 13 (1950) σ. 28·32, Γ. 
Μ ι χ α η λ (δ ο υ. Ν ο υ ά ρ ο υ, Περί της &δελφοποιtας έν τfΊ άρχαίιι. "Ελλάδι καί έν 

τψ Βuζαντίφ έν Τόμος Κωνστ, Άρμενοπούλου κλπ, σ. 251 έπ. 
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διαμάντη. άποδοκιμασίαν του -8-εσμοϋ τούτου UπΟ τοϋ έκκλησιαστικοU δικαίου. 

20. « 1Ι'υχομοίρι » ( κοινότερο; ό τύπο; « ψυχικΟ ») είναι κληροδότημα 
καταλειπόμενον ύπΕρ φιλανθρωπικοϋ σκοποίί πρός άνάπαυσιν τi]ς ψυχΥjς 

του δια{}έτου ι Ή φ6νισσα) '· 
'Εν τψ διηγήματι τέλος ΤΟ χατζ6πουλο έκτί{}εται ή ύπόθεσις, έφ' ής 

έξεδόβη κατ'' Απρfλιον 1798 ( καl o!Jχl 1799, ώ; έν τiρ διηγήματι) σιγfλλιον 
τοίι οίκουμενικοϋ πατριάρχου Γρηγορίου Ε' καl τiϊς περl αUτΟν συνόδου δημο~ 

0 0 
, {}' -Π δ ' 2 er 'ξ' ' ' σιε-υθεν μετα τον αvατον του απα ιαμαντη , οστις ε αναμνησεως μονον 

φαίνεται γνωρίζων τfιν ϋπαρξιν αύτοϋ ι:ι_ ~ο συγγραφεUς άποδίδει πιστώς τΟ 

περιεχόμενον τοϋ πατριαρχικοϋ έγγράφου, άναφερόμεvον είς Vποβολfιν τέκνου 

παρ& στείρας συζύγου μΕ μόνην- έκτΟς τiϊς άνωτέρω χρονολογικi]ς- η) ν 

ούσιαστικώς &σήμαντον άπόκλισιν τοϋ προσδιορισμοϋ της ύποβαλούσης τΟ 

τέκνον ώς τf)ς δευτέρας συζύγου, έν φ κατα τΟ σιγίλλιον πρόκειται περl της 

τ ρ( της τοιαύτης. 

ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

! Περί του &εσμου τούτα υ βλ. Lδfι;< η-Ίν άνάπτυξιν τοϋ Ε. F. Β Γ u c k, Totenteil 
und Seelgerat im griechischen Recht, Mίinchen 1926 σ. 302 έπ., Π. Ζ έπο υ, 

Συνταγμάτων νομικι':ιν • Αλεξάνδρου "Ιωάννου • Υψηλάντη βοεβόδα ήγεμόνος πάσης 

Ούγγροβλαχίας 1780 ( Πραγματείαι της 'Ακαδημίας ~Αfl-ηνών Δ' 2 ), Έν Άfl-ήναις 
1936 σ. 120, Ό. Γ ε ω ρ γ α κ α, Μεσσηνιακα έflοιμα κλπ. σ. 179 έπ., έν&α (σ. 177 
έπ. ) καί περl άλλων σημασιών τοίί δροu « ψuχομοίρι », 

2 "ΥπΟ Τ ρ. Εύα γ γ ε λ ί δ ο υ, ·π νήσος Σκίαί)·ος καί αϊ περί αύηΊν νησίδες, 

Έν • Α{}ήναις 1913 σ. 172 έπ. ΕLς τΟν έκδότην τοίί έγγράφου δεν φαίνεται γνωστΟν 

τΟ διήγημα τοίί Παπαδιαμάντη. 

3 c Έσώζετο άκόμη πρΟ τριά\τα έτΟΟν είς τι)ν βιβλιο-&ήκην του σεμνοϊi κοινο

βίου τοϋ Εύαγγελισμοίί τi'jς • Αγαλιανής ... το· αύτόγραφον τού πατριαρ:(.ικοίί &φο

ρωμοϋ » κλπ. 
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LES OBSERVANCES MONASτiQUES D:j? DIONYSIOU 
AU XVIe SIECLE 

Le petit texte edite ici est tire du maηuscrit Atheniensis Bίbl. 

Nat. 834, doηt ση sait qu'il fut dοηηe par Α. Syngros, chez qui ii 
portait \e η0 48. Ce η'est qu'un petit voluιne eη papier, r6o Χ r2o 
mm, du r6e siecle. L' Άκρ(βεια κοινοβιακi) se trouve aux ff. 7 · rr ; les 
folios 19 · 45v sembleηt \e noyau du maηuscrit primitif, car l'ensemble, 
ecrit par trois mains differentes, est uη groupement artificiel. Le meme 
scrίbe quί a copίe ΠO(re recίt a ajoute aUX ff 4]V "51 Uη extraίt de 
Iexique allant de \a Iettre κ ( κοινείον, το καπηλείον) a ν ( νηρεύς, ilεος 
ilαλάττιος); \'ecriture est d'une encre bieη noire en \ettres tres petites, 
assez bien formees quoique sans elegance. D~apres le manuscrit, on ne 
peut preciser ηί \a date ni I'autenr. 

Mais \a description des observances de Dioηysiou est certainement 
I'ceuvre d'uη moine du couvent de \Άthos. Ι\ n'a aucnne pretention 
litteraire; cependant, si son expose n'est pas uη chef d'ceuvre, car le 
moine ecrit ίδιωτικώς πως καl &μα{}ώς, comme ίl le dit Iui-meme, il a 
\'avantage de \a sincerite, d'une bonne information et \a saveur d'un 
entretien familier. Ι\ n'a pas non p\us de pretentions mystiques et se 
contente de rapporter les coutumes de la νie monastique, comme vues 
du delιors, sans entrer dans \a discnssion des principes de \'ascese. 

La description comprend deux parties; \a premiere concerne \a vie 
commune, Ia deuxieme, Ies usages liturgiques. 

Le monastere de Dionysiou est cenobitique; sa reg\e comporte la 
communauti' des biens et \a tab\e commune. Saus intention polernique, 
contrairement a ce que Γοη remarque dans maint opuscule de ce genre; 
l'auteur souligne que le monastere η'admet pas le pecule. Durant Ies 
n;p.as, la lecture doit etre accessible meme aux moines. de service, 
cuisinier, refectorier. Les travaux sont distribues par \'higoumene et 
!es anciens a !a ceremonie de \Όbedience, decrite avec \es details. Puis 
viennent les coutumes concernant la nourriture, la distribution des repas 
dans la journee, l"usage du vin, le regime des .jeUnes suivant les saisons~ 

Pour ce qui regarde la !ίtμrgie, I'auteur. s'excuse d'en parler, car 
tout !e ~onde connait. \e typicoη de Saiηt·Sabas, d'usage genera!. · 

φ. 7. 
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Aussi faut·il comprendre qu'il notera surtout \es usages particuliers a 
son monastere ou !es derogations aux regles. Ι\ donne \a repartitioη du 
psautier et des \ectures pour l'annee \it11rgique. Ι\ fait remarquer qu'a 
Dionysiou, - c'est d'ai!Ieurs un trait commun a presque tous les 
monasteres de 1' Athos sous une forme ou sous une autre -, !e chant 
du canon paracletίque a la Vierge, τΥιν μεσίτριαν καl κυρίαν f)μών, est 
conserve menιe dans des cas οiι le typicon ne I'impose pas. Ensuite ii 
y a \es prescriptions pour \es fetes propres, \es prieres pour les defunts 
et la ceremonie de l'election de \'higoumene; ii note que \es pretres 
sont exclus du vote et ne sont introduits qu'apres le vote pour donner 
!a συμφωνία. U η commentaire du texte, ou p!utδt la comparaisoη avec 
!es usages actuels, ne peut venir evidemment que des heritiers de Ia 
vie monastique de Dionysiou. 

La \angue et \e style de Ι 'auteur donnent \'impression d'une langue 
par!ee, avec les anaco!uthes de \a conversation et des accords assez 
audacieux, des !e titre. Nous avons conserve dans \a transcription 
toutes \es formes origina\es, renvoyant seulement en apparat !es formes 
orthographiques inso!ites qui ont ete corrigees. Ont ete corrigees 
tacitement \es iotacismes et les confusions frequentes ο/ω; la p\upart 
des verbes en ont souffert. On notera des variantes έστίοντες- έσ{Ηον

τες, &ργυροκαυκίου- &ργυροκαύχι et l"emploi general, a une exception 
pres, de la forme τi)ν τράπεζαν: est-ce une faute de copie ou une 
erreur de prononciation, je ne saurais le dire. L"expression δίδει τζρά

βιτζα ( zdravitsa ), << porter la sante » est assez remarquable dans un 
couvent grec: ce doit etre une de ces eXpressions courantes passees 
dans !e langage familier. 

Ce modeste documeηt a donc aussi son petit interet linguistique 
et historique. 

Athen. Β. Ν. 834. 

• Ακglβεια κοινοβιακ7ι 1jν παeελάβαμ.εν lκ ,η, i}εlav. καi σεβασμ.lαv μ.ον?)ν 
tοϋ -ιιμlοv ~νδό~οv :πgοφή-rου, πgοδeόμου καί βαπτιστ:οϋ ~ Ιωάνvου, 

•iί lπικεκλημ.ένπ <οϋ κvgοϋ Διονvσlοv, <iί lν ,φ άylφ lfeει κειμ.ένπ. 

Δεί οVν li.ρξασ{}αι {){}εν liμει~ιον, μη έχων τις ί'διον έως καl μιδ.ς φόλης, 

5 μηδ8 τΟ κατηραμέvον πεκούλιον, μήτε έκτΟς ηjς μον1jς μήτε έντός, κα{}Cος 

ίαασι πάντες τδv κοινοβιακδν τύπον κατά τΟν μέγαν Βασίλειον και τΟ έν ταίς 

πράξεαιν lστορούμενον, .2'vα δ8 άπαντα κοινd καl ίσα έν τε ένδύματος καl 

4 δij, lf.μινον 5 καr:ιqαμiνου 6 tώ lv τΕς 7 ήστοqουμiνωv 
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τραγήματος καl ποτοϋ, άπδ τών μεγάλων έως τών έσχάτων, πλf}v τήν 

τιμήν τοϋ κα{}ίσματος. 

''Έσ{}ω δΕ. τΟ έψητδv ύπδ ένδς λέβητας καί ένός μόνου έψητοϋ, μετά 

καί έτέρου μίσους, Jj ίχ{}ύος, η τυροϋ, η ιϊλλου τινός μίσους, όλιγάκις δέ 

5 που καl τρίτου, έv ταίς μεγάλαις καί μόνον έορταίς, η όταν βούλεται ό 

ήγούμει•ος ποιijσαι παράκλησιν τοίς άδελφοίς κατά τινα καιρόν. uΟταν δΑ 

μαγειρεύει ό μάγειρος τό κατά την ήμέραν μαγείρευμα, άφ' έσπέρας (έ)ρωrδ.ν 

φ. 7ν tδv ήγούμεvον τί ,α μαγερεύσn ί. Καί όταν λάχn όψάριον, ού μέντοι ό μάγει~ 
ρος μαγερεύει αύτό, άλλd προστάσσει ό ήγούμεJ•ος έτερον άδελφόν έπι rήδειο; 

. 10 έπl τοϋτο κα2 έrοιμάζει αύτό· καί όταν καλώς έrοιμάααι αύτό, καί μετά 

άκριβείας πολλijς δικονήσει αύτό, τότε άφlει αύτδ έν τψ δικοJ•ήμαrι καί 

άπέρχεται και αύτός είς την έκκλησίαν, έdν ψfJάσn· εl δέ μή, καUέζεται 

δποv και οί έτεροι, έως δτου νd ύπάγουν είς την τράπεζαν· καί ύπάγει καί 

αύτός είς την τράπεζαν καl έτεροι άδελφοl φέρουν τd σκουτέλια είς την 

15 τράπεζαν διd τΟ άνύποπτον· τΟ χαβιάρι 1} λακέρδα μέ τΟ ζύγιον διηκονείται. 
ΈσfJίοντες δέ μετd σιωπής ότι πολλijς καί άναγνώσεως, περιεργαζομένου 

τοϋ άναγνώστου καl προσέχοντας έως και έJ"ός μόνου άδελφοϋ έσΙJίοντος 

ού καταλιμπάνει την άνάγνωσιν, ότι τότε μfiλλον άκροάζονrαι οί .άδελφοί 

καί προσέχονται τfl άναγγώσει δ τραπεζάρης, δ μάγειρος καί έτεροι ύπηρέ-

20 ται. ~Αφ" olj καfJίσουν οί άδελφοί έν τfj τραπέζn, μετd τών μανδύων αύτών 

ύπηρετοϋσιν καί μετd προσοχής μεγάλης· καl οϋτως έσfJίοντες μεrd σιωπijς· 

μετd δέ του έπάρη δ τραπεζάρης τdς περισσείας τών άδελφών. 

φ. 8 El μεν lχn δ ήγούμεν6ς τι να &ναγκαίαν χρείαν, ijyoυν δουλείαν, άνn/φέ-
ρει πdσι τοίς άδελφοίς, έχων δέ αύrήν προδιωρUωμένην μετd τούς γέρον-

25 τας. Άναφέρει δέ αύτήν, ίνα τάχα καί ol μέλλοντες άπελUείν η είς ταξίδιον 
η είς δικόνημα έτερον ποιήσωσι μετάνοιαν, πρώτον μέν είς την δεσποτικf;ν 

είκόνα γ' μετανοίας, τότες γυρίζουαιv καί ίστάντες είς τδ μέσον λέγοντες 

τΟν στίχον καl ποιοϋσιν μετάνοιαν έω; έδάφους, λέγουσιν εύλογείτε πατέ

ρες &γιοι, συγχωρήσατε ήμίν· καl άποκρίνοvrαι πάντες καί συyχωροϋσιν 

30 αύτούς. Καί άνιστάμενοι άπέρχονται καl. ποιοϋσι μετάνοιαν τΟν ήγούμενον καί 

άσπάζονται 'l}}ν χείρα αύωϋ καl αlτοϋσιν εύχήν και συγχώρησιν παρ~ αύτοϋ· 

καl οϋτως καUέζουν εlς τόν τόπον αύτών καί τότες δ έφημέριος κρούει τδ 

κώδιον και αlτ{}ις λέγει· εlς σωτηρίαν, ύγείωι και ό.φεσιν τών άμαρτιών τοϋ 

δούλου τοϋ Θεοϋ τοϋδε καί τijς συνοδίας αύτοϋ. Ού μέντοι άνιστάμεfJαJ εί 

1 τραγlματος 3 λέβιτος 4 όλvγάκης 5 μεγάλες 7 μαγιρέβει ό μάγιρος, μαγί
ρευμα, ροτάv 8 μαγερεύσι, λάχι 9 μάγJρος μαγερέβη, έπιτίδιον 11 δικοvήσι, δικο

vίματι 12 ή δέ 13 τράπεζων 14 τράπεζον 15 τραπεζον, ζfιγιοv διηκοvlται 16 έσzlοv

τες 18 dκροάζοvτε 19 τραπεζάρις, μάγιρος 20 μαΙ•δlον, έστίοντες 22 έπάρη περισίας 
23 άναγγέαv χρlαν 26 δικόvιμα 27 fJστάvτες 28 εύλογfίτε 29 άποκρίvοντε 31 έτοϋσιν 

33 κόvτιοΥ 

16 ο 1·1957 
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μη ,μόνον Οιαν τυχΟν ποιήσn ό ήγούμενος μετά1.•οια1'' ποιεί δέ δ ήγούμενος 
τfι1' μετάι,οιαν είς τΟν τόπον αύrοV, Ο.νιοrάμε#α πά1•τες· λέγει ποός τούς 
άδελφούς· συγχωρήσατέ μοι, πατέρες δ.γιοι. Καί κροϋι• τΟ κώδιον, ;J;ς ποοεί-

4 πα μεν, καl δίδει τΟν ιjγούμε1·ον τζράβι τζα. Τότες μi:ν έρχεται ό τραπεζίτης 
φ. θν και κερι·fi πάντας μετd τώv βαυκαλίων αύιώι· j, ού μέντοι μετά άργvρ()καυ

κίου· μετd δέ τήν εύχrιριστίαv καί -,ην ϋψωσιν τij.; πα1ιαγίας καί τfιν συγ
χώρησιν τοϋ ήγοιιμένου, άπερχόμε{}α έκαστος η είς τΟ κελλίον η είς τΟ ίδιον 
έργον αύτοϋ. 

π ' δ' ' ' , ' • β ρο; ε το μεσημερι J', απερχεω.ι ο ουλόμεJ•ο; είς τΟ διηκόJ•ημα τοϋ 
1Οοί "Ι "{}" IJ νου. στn.ται OQ ιος εμπροσ εν τοϋ παρα{}υρίου καί κερJ•ό. αύιΟν δ τρα-

πεζάρης πρΟς έv άgγυ~οκαύχι· πολλάκις ό 1?έλων άπέρχεται καί δεύτερον 
και πλέον ούδέv. Ού μέντοι έσfJίομεν τΟ παράπαν τι άvαμέσον τijς ήμέρας, 
μήτε όπ(ύρας μ1}1ε ό.λλο τι, ώς έv άλλοις μο'J.ιαστηρίοις ποιοϋσιν, εί μη πάλιν 
μετd τΟν έσπερινΟν είς την τράπεζα1•, όταν έσfJίομεν δεύτερον την ήμέραν. 

1C, ·ο δ ο l ~ 1 I I ~ I 
σ rαν ε σιιν ειιατη, μετα τοv εσπε-ρο·οv παξιμαδίζουν έξω άπό την τρά-

20 

φ. 9 

π ζ I > .., Ι \ ~ 1 Ο 
ε αν και εκ των κατα καιρον ευρισκομενων οπωρών· πί1•ομεv καί πρό; εν 

άργυροκαύχι χούμελη ϋδωρ, καί αiltJις άπερχόμε1?α έν τfj έκκληοία καί 
ψάλλομεν τΟ άπόδειπνον· μετd δε τηv ουγχώρησιν άπερχόμ;{λ.J. έκαστ~ς είς 
κελλίον αύτοϋ καl ήσυχάζει μεrd σιωπij;; πολλijς. 

'Ι ' δ' ' - "'Ο 'λ' ' στεον ε και rουτο. τα ι• με ι.ωμεν αποσπίλαί τι1ιας άδελψ,ύς η είς 
ξ 'δ .. • "λλ δ ' • - • τα ι tof' η ttς α ο ιηκω·ημn., ου ποιοvμεJι αυτοί ς παράκλησο• τΟ .πιιράπαν, 

άλλ<'μο' "' " - •-.. νοιι 07UJ1 ερχο1'1αι· ποιουμη αυιοις παράκλησιν άπαξ. ΚαΙ. εί μέv 

έλ(}ωσιν ποδς έα έ ' • Ι 'λλ ' ' 'δ • ' ... π ραν και ου ψn. εται το α.το ειπνοι•, ισταμενοι έκασrος 

είς τΟν τόπον αύτοϋ καί μετά η)ν σvγχd>ρηοιν τοϋ fιyουμένου λαμβάνουσιν 
25'?""-"λJ. ·&δJ.'' και εις εκ των α .ων οι ε .φοι συγχωρησιν, καl οϋτως έ'ρχο1•ται έν τοίς 

κελλίοις αύrών. 

τηιι άγίω• τεασαρακοστήν, ααββάτφ καί κυριακfi, πίνομεν οίνον, έσfJίον-
0 "λ .. ' ' • - • τες και ε ιιιον, ομοιως και εκ των οσιρrικοδερμάτων .άνόσrεά τε καl άωτά-

ριχα ~ου- μεγα'λου '( ' - ' {}' " .,. ' ~ ,..~ • L' αJ•ονος της ακα ιστου, ουτε οιι·ον πινομεν αφ" έοπiρας, 

30 ~υ τε έ'λαι~ν· οϋτε μην τών ΒαtωJ• έα/Ηομειι όψάgιοΙ•, ούτε ηj μεγάλy Πέμπrn 
ελαιον. Τηι• ΠεJ•τηκοση)v όλην, τεrράδι τέ φημι καl παρασκευfl, ποιοϋμεν 
lνα'τας α" ευ ' ' 'λ ' ' δ ' Π ι· οοΌυ και ε rιιου, τας ευτερας τijς εντηκuσιijς, ένά.τη μεrd 

" ' ' rττ- '" ' ~Α 'λ οι J'OV και μοvου . .ι.. ων α γιων ποσrο rυν τΥJ1' σαρακοστηιι έσfJίομεν έλαιοr 

σαββάτφ καl κυριακfί. ΤΟ δε όψάριον δ.παξ έσiJίομεν, τΟ γενέσιον τοϋ flρo-
35 δρόμου, rijς Πα.ι•αγίας, τijς Δiεταμορφώαεως, όμοίως καί τών Χοιστοϊί 

γέv - Ε' δ' ... ~ ' Ν λ' "' .. ι•ωι•, τωι· •ιοο tWJ', tου αγιου ικο αuυ η τοϋ άγίου Σάβα όποίου γίνεται 

1 ποίήσοι, ποιη 3 κόνδιοv, προήπαμεν 4 δίδη 5 μετά dργυροκαυκίοv bis Ie
gitur 9 μεριμέριν, διηκόνιμα 10 Ορθριοι, παραΟηρίου 11 άργυροκαύχει 12 έσΟίωμεν 
13 Οπόρας 14 -,ράπε~οv 18 ψαλλωμι;ν 19 tίσυχάζη 20 &ποσztλaι 26 κελίοις 
28 άωταρίχωv cod. ( forsitan &οzάριχα ~) 29 κανώvος 36 δπίου 
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ή άγρυπ1ιία· ούδέποτε άλλ.οτε. Οϋτως γdρ παρέδωσεν 'ήμίν ό έν πατριάρχαις 

άγιώτατος κVρι Νήφων διd τό, έν ταύταις [ ταίς J τεσσαρακοσταίς μεταλαμ
βάJΙουσιν οί άδελφοl τών άχράντων καl ζωοποιών μυστηρlων. 

4 Κα'ί τούτων μΕν οϋτως έκ τών πολλών όλtγα σοι έγράψαμεν, δσα έν τψ 

φ. 9v λογισ]μ~V ένεfJυμήfJην. Άναγκαίόν έστιν καί έκ τijς έκκλησιαστικijς τάξεως 
ύπομνijσαι ύμό.ς, ού μην δέ άλλd καί μετd την έv1Jάδε- άποδημlαν τών άδελ
φών τελούμενα μJιημόσυνά τε καί λειτουργίες. /(αί ίσως εϊπn τις αν· ού 
χρείαν έχομεν τούτων, έχοντες την τοϋ τυπικοϋ διάrαξιν. Εlδον κάγW τοϋτο· 
άλλ" οiιν βλέπομέν τινας ού ποιοϋσιν κατd υjv τάξιν τοϋ τυπικοϋ, διd τοϋτο 

10 λέγομεν ύμίν, ίνα μη κα2 ύμείς τοίς τοιούτοις παρακολουfJήσετε, καί ταϋτα~ 
elεροσολυμίται όντες η μάλλον είπείν eΑγιοσαβίται, δι~ oV και tδ τvπικδν 

έξήλ{}εv. 

~Ιστέον δέ ότι dπΟ τοϋ σεπτεβρ[ου μijvα μέχρι τοϋ Πάσχα, τρία κα{Jί
σματα λέγομεν τοϋ ψαλτηρίου έν τip όρfJρφ, τά δέ προσκύρια έν τip έσπε-

15 ρινφ· έγκαταλιμπάνεται δέ τΟ εν κάΟισμα άπΟ τάς κ' τοϋ δεκεμβρίου έως 
τdς ιδ' τοϋ ίαννουαρίου, όμοίως και άπΟ τijς προσφωνησίμου έως τijς 
τυροαποfJέσεως, καί λέγω αύτδ έν τψ έσπερι1•iρ. ΤΟν αύτδν δΕ. καιρόν ποιοϋ
μεν γ' ά1ιαγνώσεις, τdς δΕ. κυριακdς δ' ό.νευ τdς πράξεις η τdς έπιστολάς, 
μετd τδ μεσονvκτικόν. eΟμοίως καί την άγίαν τεοσαρακοστην την μεγάλην, 

20 μετά τό μεσονυκτικόν, άt•αγνWΟομεν είς τΟ Λαυσαί"κόν, πλην δλιγώτερον· 
τdς δέ γ', έκτΟν άγιον "Εφραίμ· τdς δέ κυριακάς τijς άγίας τεοσαρακοσrijς, 

φ. 10 μετά τΟ μεσονυκτικόν, άναγνώfJομεν J έκ τΟν έξαήμερον "Ιωάννου τοϋ Χρυ
σοστόμου, τήν δέ [( λίμαξ πληροVμεν είς τdς Wρας. ~Από δέ τijς νέας κυρια

κijς έως τΟν σεπτέβριον, τΟ Ξν κάΟισμα έν τψ έοπερο·iρ λέγομεν, τά δέ 
25 προσκύρια καταλιμπάνονται · ούχί δέ καl τΟν lκέσιον κανόνα και παρακλη

τικό ν, τΟν εlς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενον, έν τοίς άποδεlπvοις 
έγκαταλιμπάνομεν, καfJcbς καί τΟ ψαλτήριον, τά δωδεκαήμερα καί τών άρtζι
βουρίων, κafJcbς καί τά τυπικd διαλαμβάνουσιν. ~Αλλ~ 1jμείς γε ού fJέλομεν 
τοσοϋτο·ν άπέχεσ{}αι αύτfjς διd τήν πολλ1)1• έφεσιν, i}v έχομεν πρΟς αύτήν 

30 την μεσίτριαν καί κυρlαν ήμών, έπεt και αύτή ούδέποτε παύεται τοϋ μη 
παρακαλεi ύπΕρ 1jμώv τόν μω,.ογε'Ι-•ij ·υίόν αύτfjς. ~Εγκαταλιμπάνομ .. εν δέ 
αύτόν μόνον έν ταίς άγρυπνίαις, την αύτηv καί μόJ•ην νύκτα, έν fι άγρυπvία 
γlνεται, καί την διακαινήσιμον, όταν λέγωνται τριψδια καl άγίωv κανόνες. 

Δεί γιγνώσκειν κα'ί τοϋτο Οτι τάς τέσοαρας ήμέρας τijς εδδομαδοϋ, 
35 τρίτn φημ'ί καί πέμπτn, σαββάτου καί κυριακfj, τfj μΕ.ν γ' είς τΟ καfJολικόν 

διd τδν άγιον Dρόδρομον, καl άφ~ έσπέρας, παράκλησιν ποιοϋμεν καί κόλυβο. 

1 &γρηπνiα 2 Νlφων 5 &ναγκαlωv 6 ύπομνϋσαι 7 λειτοvργlαις, εlπι 8 χρlαv 
lχωμεv, lδών δ:λλοϋv 10 παρηκολοvfJιjσεται 11 lεροσολοιμήrε μάλοv, άγιοσαβίτε- 17 τv~ 
ρωαπ~ 18 πράξις 21 ΑιφρΕμ 28 ήμiς 29 αύτοίς, πολήν 30 πάβεrαι 33 διακενίσι~ 

μον, λέγο"Ρt8 34 τέσαρας 35 πέπτη 36 κόi.ιβα 

ι 

'· 
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εlς τηv λειτουργίαν· την πέμπτην εlς τΟν άγιον Νrκόλαοιι, π'jj σaββάτφ εlς 

τΟ κοιμηο]ριον· τfi Κ1'ριακfj "πάλιν είς τΟ καilολικόν. ι 

10 "Ό δ' ., "' ~δ ' 1 "'" , ~ , φ. ν σοι ε αγιοι εχουσιν ι ιομει.α, εχουσι και εικω·ας η λείψανον, {}έτο-

μεv αύτd είς τΟ προσκύ1•ημα· ποιοϋμεν καί κόλυβα, γίνεται καί λειτουργία· 

5 καί εί μΕν τύχn δευrέρq. η i"ετράδι η παρασκευfi, _γί1•εται είς την Wραν, είς 

τό καfJολικόι•, κρυφίως' ήγουν ό.λλος ούδεlς ύπάγει έκεί εί μη μόνον όσοι 
λειτουργούν τδv ίερέα. /(α( μετd. ταϋτα ψάλλόμiν τάς Wρας, είς τΟν καιρόν 

αύτfjς τijς ένάτης άπερχόμεfJα είς την τράπεζαν ξηροφαγοϋντες. Τdς δ8 δοξο~ 

λογίας, έdν τύχωσι 1•ηστήμων ήμέρq., γίνεται ή λειτουργία είς τΟ κα{}ολικΟν 

10 παρρησfq.· έσθίομεν έ'λαιοv έv τjj τραnέζn, πίνομεν και olνov, τάς δέ άγρυ

πνίας έσfΗομεν καl ίχfJύας. 

ΤΟν δέ άποδημοVηα άδελφΟν ποιυϋμεν δι~ αύτοϋ σαράκοντα ήμέρας 

λειτουργ{α άπαραιτήτwς. ~Εάν δΕ έ/; ένFργείας τοϋ διαβόλου πειραχ{}ιj ό 

έφημέριος, &νι~ αύτοϋ λειτοιψγεί έτερος ίερεύς· τό αύιό δΕ. γίνεται καί έv 

15 όλφ τψ χρό1•φ, ήγουν βοηfJοVοιν ίερείς εlς τΟν liλλον. Ποιοϋμεν δέ τd μ1•η~ 

μόσυνα αύτοϋ άrι1'ά είοιν Οκτώ, τρίτα φημι καl έJ•ατα, είκοστd κα'ί σαρακο~ 

σrά, τρίμηJια καl έξάμφ'α καl χρονία. Γράφομεν δε αύrΟν είς την πρόDεσιν· 

ποιοϋμεν δ8 καl έκασrος άδελφδς διά τόv άποδημοϋντα μεταJ•ο{ας υ< 

19 Δεί γινώσκεt1' καί τοϋιο. tO έφημέριος, όιωι μέλλn λειτουργήσει, 

φ. 11 άφ~ έοπέρας έγκρατε)ύεται εlς την τράπεζαν. •Όταν δέ μέλλωμεν ποιijσαι 

ήγούμενον, κλείουσιν την πόρtαν τοϋ μοναστηρίου καί συνάζονται Ολη ή 

άδελφότητα είς την τράπεζαν, ό.νευ τοVς ίερείς· καl ψηφlζουσιv εν πρόσω

πον, καί τότε καλοϋσιν τοVς έιέρους ίερείς· καl συμφωνοϋσιν καί αύτοί' καl 

οϋτω έρχεται τΟ έκλεχΟΕ.v πρόσωπον· καl δrαν καλώ καl αύτός, ύπακοϋσι 

25 πilοι, κρούουσιν τό σιδηροVι• τΟ μεγάλο καl άπέρχονται είς την έκκλησίαν 

καl μ'·ημο1ιεύουσιν αύτδν· καl δίδυυοιν p.ύτΟv την πατερίτζα, καl ποιεί Εκα
στος μ.ετάνοιαν καί άσπάζονται υ]ν χείρα αύιοϋ. 

Ταϋτα διd την ήμετέραν άγάπηv έγράψι1μεν ύμί1•, lδιωτικώς πως κα2 

άμω9ώς, άλλ" οδv άλη&ώς καl W:; έvι, μηδέν τής άλη&είας παραοαλεύσας. 

30 Διό καί εϋχεσθε ύπέρ έμοίJ τοϋ άμαρτωλοϋ πρΟς Θεόν, όπως τVχω τoii 

έλέους αύτοϋ, άμήv. 

Ρ. J. DARROUZES Α. Α. 

1 πέπrην 4 γϋr·αιται 5 γύναιται 7 κριφίος, άλλως, οfμοι ( εl μή) 9 vηοτήμων 
1jμέρα cod. ( = νηστήμcρ •V ήμέρq.? ), παρισία 13 άπαιρετίιος, πϊραχi)ή 19 μέλι J.ει~ 

τουργlσει 20 lγκρατέβετε 21 κ)./ουοιν, δλοι οί 22 ψυφήοοvοιν 25 σιδιρούν τώ μeγάλω 
26 ποιή 29 άλλοϋν, έveι 30 εύχεστε 



ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ 

ΕΠΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

Τ&ς κατωτέρω δημοσιευομένας 41 έπιγραφιΙς έπl μεταβυζαντινών φορη· 
τών είκόvων τών ~Ιεροσολύμων κατέγραψα κατ& τΟ διάστημα τfjςαlιτόθι παρα
μονijς μου ('Ιούνιος 1956) ώς μέλους τijς Διαzριστιανικijς Έπιτροπijς 'Ανα
στηλώσεως τοϋ ναοϋ τής~ Αναστάσεως και τοU Παναγίου Τάφου. Μη ύπάρχον

τος Corpus αUτών είναι δυνατΟν τινες έξ αύτών να Εχουσιν η δη δημοσιευflf} 

καl &λλαχοϋ, δSv είχαν Ομως τΟν άπαιτούμενον χρόνον να τΟ Εξακριβώσω. 
Ε'ίς τfιν &ντιγραφfιν τών Επιγραφών, εύρισχομένων ένίοτε είς δυσπρό

σιτα μέρη, ώς και τfιν &πεικόνισιν πέντε έξ αύτών πολiι μf; έβοή8ησεν ό πανο
σιώτατος &ρχιμανδρίτης τοϋ Πατριαρχείου "Ιεροσολύμων κ. Δανι1)λ Χωρια
τάκης· έφ~ ψ καl έντεϋθεν έκφράζω είς αlιτΟν τ&ς {}ερμάς μου εύχαριστίας. 

Θερμώς Επίσης εlιχαριστώ καl τΟν φίλον διευ8υvτην τοϋ l\ίεσαιωνικοϋ ~ Ασ~ 
χείου τijς 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Μαν. Μανούσακαν προδύμως βοη!!ήσαντά 
με είς τi}ν ταύτισιν προσώπων &:ναφερομένων Εν ταίς Επιγραφαίς πρΟ; 
γνωστα έξ i'iλλων πηγών. 

Σvvοδικ6v. 

1) Είκwν ( διαστ. 0,55 χ 1,12) Παναγίας βρεφοκρατούσης έπl !!ρόνου, 
Εφ3αρμένη άνω, μΕ την Επι γραφήν: 

Μ(ΗΤΗ)Ρ 

η κυρια 

Θ( Ε) ΟΥ 

τών άγγέλον 

Βά!!ος χρυσοϋν. 'Άνω έκατέρω!!ι τi'jς κεφαλijς δύο i'iγγελοι κρατοϋντες 

έρυ{}ρ{Ι λέντια. Μαφόριον έρυ{}ρόv. Φόρεμα κάτω έλαιόχρουν μΕ: ώραία φω
τισμέvας πτυχάς. ~ο Χριστός, έντελώς κατ~ Ενώπιον, δια τfjς μιCiς χειρΟς εlιλο· 

γεί, δια τfjς &:λλης ώς να στηρίζεται Επl της χειρΟ; της μητρό; του. Φέρει πορ· 

τοκαλλόχρουν χιτώνα μΕ χρυσοκονδυλιές. Όλίγαι ψιμμυ8ιαl εϊς τΟ πρόσωπον 

τi'jς Παναγίας. 

Κάτω άριστερfi δι~ έρυ{}ροϋ χρώματος η Επιγραφή: 

ΜΎήσfJητι Κ(ύρι)ε Σοφρψ!ου Πατριάρχου I Ηεροσολ!Jμων. 
Πρόκειται πι!!ανώς περl Σωφρονίου τοϋ Δ' ( 1579-1608 ), περl ού βλέπε 

καl τΟν άρι{)μ0ν 35. 

'· 
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2) Είκwν φορητi) ( διαστ. 0,24 χ 0,17) «"Α γιος Παρ!!ένιος έπίσκοπος 
Λαμψάκων ». ~Εν τ ψ μέσφ _ό άρχιερεU; κρατών τΟ Είιαγγέλιον. ~,Α νω είς 
τdς δύο γωνίας 8ξω τοϋ τοξωτοϋ πλαισίου ό Εlιαγγελισμός. ~Επt τοϋ πρασί~ 
νου βάθου; έκατέρω&εν δια λευκών γραμμάτων η εμμετρος Επιγραφή: 

Άρχιεράρχα ΠαρfJέvιε I Λαμψάκου 
όμώνυμόv σοι ι αο)ζε έχθρώv, κινδύνων ι 

Κατ' l~ος ΑΩΙ'ϊ' 

Όκτωβρ. η' 

3) Είκwν φορητη ( διαστ. 0,345 χ 0,485) 'Α γ. Χριστοφόρου κρατοϋντος 
δι~ της δεξιάς τον σταυρον τοϋ μάρτυρος καl δια τi'jς aριστεράς δόρυ fJνiJι
σμενον. Στολt) στρατιωτική. Γύρω 12 σκηvαl Sκ. τοϋ μαρτυρίου καl τοίi 
βίου του ώ; κυvοκεφάλου 1 ( είκ. 1 ). 

~Α ' " ' ' ;δ δ ' ') ' . . μεσως υπο τους πο ας του ια με .ανος χρωματος η Sπιγραφη: 

eH παροϋσα άγία εlκών ύπάρχει κάμοϋ / Χριστοφόρου μοναχού τοϋ 
έκ I τijς "Αρτας. 1781 Αvγούστου 'ϊ'. 

Πρόκειται ΠtΊ~ανώς περl του Χριστοφόρου μοναχοϋ τοϋ έξ "Αρτης, μα~ 
{}ητοϋ του Εύγενίου Βουλγάρεως καl είτα διδασκάλου εν τii ~Αftωνιάδι 

' '\!' "' Γ Ζ β' Ν' 'Ελλ' ~~ ~Ε ' περι ου ορα . α ι ρ α, εα " ας η "λληνικόν Θέατρον, fκδο&Εν UπΟ 

Γ. Π. Κρέμου, Ά!!ήνησιν 1872, σ. 553-554. 
4) Είκwν (δια στ. 0,22 χ 0,29) τοϋ Ά γ. Παγκρατίου είκονιζομένου ώς 

έπισκόπου. Πέριξ αUτοU 10 σκηναl έκ τοϋ βίου του. Κάτω άριστερfi δι" έπι· 
σεσυρμένης γραφijς ή έπι γραφή : 

Παγκράlτιος μοναχος I 
&πδ τljν Ωχρήδα 1798 

Ί. Movi} Άβeαάμ, προς 'Ανατολaς τijς 'Α γ. Af!λijς. 

5) Είς τον προiJάλαμον φορητη είκwν ( διαστ. 0,95χ0,645) τijς Θυσίας 
τοϋ 'Αβραaμ μετ α βοη!!ητικών έπεισοδίων ( μεταφοράς ξύλων, έτοιμασίας 
τijς πυράς, προβάτου κλπ.). Κάτω δεξι(j δια μελανοϋ χρώματος ή έπιγραφή: 

f έJιδεείς Χάvνα ζογράφος 

lεροσολιμήτις ,Α Ψ. ΙΑ' 

τi]ν αφυεροσε. 

'Άνω!!εν ταύτης &ραβικη επιγραφή. 

, 
1 Πε_ρι τiί,ς Ρ.tκονογραφίας τοϋ Άγ. Χριστοφόρου ώς κυνοκεφάλου δρα τfιν 

με~ετην της κ. Α ν ν η ς Χ α τ ζ η ν ι κ ο λάου, Είκόνες τοίί • Αγίου Χριστοφόροu 
του Κυνοκεφάλοu ( Extrait des l\Ielanges offerts i Octave et Melpo Merlier) 
Ά-&ηναι, 1956. ' 
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Εtκ. 1. 'Ο "Α γιος Χριστόφορος (βλ. άριif. 3 ). 
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Πρόκειται περl "Άραβας ζωγράφου ονόματι Χάννα (="Ιωάννης). 
6) Ε!κrον (διαστ. 1,485Xl,275) τi'jς Φιλοξενίας τοϋ 'Αβραάμ, καλijς 

τέχνης ( είκ. 2 ). Ο! τρείς (lγγελοι είς τi]ν συνήllη στάσι ν πέριξ τραπέζης, 
εφ~ ή ς μαχαίρια καl' σκουτέλια. ~ Αριστερ(ϊ ό ~ Αβρα&μ καl δεξιg ή Σάρρα 
κρατούντες λοπάδας μ/; φαγητόν. 'Όπισllεν τοϋ μέσου &γγέλου κιβώριον μi: 

Είκ. 2. Ή Φιλοξενία τοU ~ Αβρααμ ( βλ. &ρι-&. 6 ). 

ήμισφαιρικΟν ftόλον~ -Ψιμμύθια εϊς τα πρόσωπα τώv &γγέλων καl τα γένεια 
τοϋ 'Αβραάμ. 'Άνω δι' έρullρών γραμμάτων έπl χρυσοϋ βάllους 1j έπιγραφή: 

Ή έν τfι σκηνfι τοiί Αβρααμ τijς ζωαρχικijς Τριάδος φανέρωσις. 

Κάτώ δια λευκών γραμμάτων η έπι γραφή : 

Ενδεεις Βινηαμfιν μοναχοϋ. ΧεΙρ Χάννα ετο ΑΨΙΔ 

και κατα προέκτασιν τα αϋτα άραβιστί, &τι να έν μεταφράσει 8χουν ώς έξfjς: 

, Χάννας vίός τοiί 'Άντωνίου Κασdρ 
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Mεt<:t~iι τών πράξεων καl γραμμάτων τοϋ Χρυσάι·-θοu "ΙεροσολιJμων 

( τοϋ Νοταρa:) .εϋρηται καl διαμαστυρία τών • Α γιοτ αφ ι τών πρΟ; τοϋrον, Ί]ν 
ύ.τογράφει καl << ό ήγούμενος τοϋ Άβραdμ Βενιαμlν J101'GΊ,/Jς >> άπΟ 22 Αυ
γούστου 1714 {Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυ
μιτικης Σταχυολογίας, ·τ. 2, έν Πετρουπόλει, σ. 3q9 ). "Η αύτη έπιστολη και 
παρ& Ε u d ο χ. Η u r m u z a k i, Documente privίtoare la Istoria Rom3.ni
lor,τόμ.l4, μέροςΙ(i!κδ.Ν.Jοrga), Bucuresti 1915, σ. 619·622,οπουή 

ι'Jπογραφη τοϋ Βενιαμlν έν σ. 621. 

·ι. Movi] •Ay. Θεοδοσίου. 

7) Έν τii) Και'!ολικii) τρείς ε!κόνες ( διαστ. 0,82 χ 0,91 ) φέρουσαι την 
αUτην έπιyραφfιv καl εϊκονίζουσαι: 

α) Την Παvαγίαν κα-θημένην έπl .fiρόνου καl φέροuσαν τΟν ~Ιησοϋν &ρι-

στερg έν τfί &γκάλu της. 

β) Τον Ίησσϋν Ι!vi!ρονον Παντοκράτορα. 

γ) ΤΟν "Άγιον Γε(f)ργιον εφιπποv. 

"Η έπιγραφη Εχει ώς έξης: 

Σαράφη Χατζή Γιωβάννος 

σVv τfjς συμβlας αύτοϋ 

Σοφlας γ(ο}ν(έων) κ(αl) τlέ)κνων 

ΧεΙρ Ίσαdκ i!ξ • Ι( ερουσα)λΎJμ 

Α Ψ". Β ( = Jϊ92) 

Περι τοϋ &φιερωτοϋ Χατζij Γιωβάννου (η Ίοβάνου) Σαράφη, βοηι'!ή
σαντος σημαντικώς τc'ρ 1809 είς την άνοικοδόμησιν τοϋ ύπΟ πυρκα'ίάς τΟ 
1808 καταστραφέντος ναοU τfjς • Αναστάσεως, βλέπε τά γραq-όμενα ύπΟ Μα
ξίμου Συμαίου παρa Ά. Παπαδοπούλφ Κεραμεί, Άνάλεκτα'Ιεροσο

λυμιτικijς Σταχυολογίας, εν Πετρουπόλει, τόμος 3 ( 1897), σ. 111 και 113. 

Ναος •.Ayίov Ίακrfιβοv (μητροπολιτικός), προς νότον Βαπτιστηρίου. 

Έπl τών τοίχων φορηταl είκόνες. Βόρειος τοίχος: 

8) E!κrov ( διαστ. 1,1Οχ 0,55) τοϋ Χριστοίί &; Μεγάλου 'Αρχιερέως. 
Κάτω δεξι~ ή επι γραφή : 

t ΧεΙρ Ίωάjσαφ δ.ρχιερέος I ΑΧΊ<.Δ 
9) Elκrov { διαστ. 1, tοχ0,55) Παναγίας επιγραφομένης •Η Παντά

νασσα. Έπιγραφή: 

Χειρ Ιωασαφ άρχιερέως 

ΑΧ". Δ' 

Αί δύο άνωτέρω είκόνες {}ά προέρχονται έκ τέμπλου. 
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10) Νότιος τοίχος: Elκrov 'Αγίου Μηνα εφίππου μs &ραβικην έπιγρα
φi}ν και χρονολογίαν 1852. 

Ναος •Ayίov Κωνσ<αν•ίvοv. 

11) ~Εν τ(ρ νάρ-θηκι: Είκι:1ν τών 12 "Αποστόλων, έξ ών είς τΟ πρώτον 
Επίπεδον ό Πέτρος καl ό ήαϋλος κρατοϋσιν Ομοίωμα τijς Εκκλησίας ίστάμενοι 
έκατέρω{}εν τούτου. Πρόκειται περl. ναοϋ δκταγαινικοϋ μετ& τρούλλου. 'Άνω 
έντΟς ήμικυκλίου ό ΧριστΟς εύλογων. Κάτω άχρόνιστος Επιγραφή, ής ή άρχή: 

γέγωνεν ή παροϋσα εlκchv τoii Χ{ριστο)ϋ, τfjς Θ(εοτόκ)ου καl τών 

~Αποστόλων ... κλπ. 

'Επl. τοϋ βορείου τοίχου: 

12) Εlκι)Jν ( διαστ. 0,34χ 0,46) 'Αγίου Σάββα τοϋ ήγιασμένου. Έν 
τii) μέσφ ό Άγιος Σάββας και πέριξ σκηναι έκ τοϋ βίου του εvτος κύκλων 

μs πλαίσια baroque. Έπι τi'jς έσωτερικijς βάσεως τijς ε!κόνος ή i!μμετρος 
επιγραφή: 

Χριστk πρεσβεlαις τοϋ πατρός fιμών Σάββα, 

λiίσον πταισμάτων πρωτοσύγγελλον Σάββα 

oV πατρίς πέφυ~εν ή νfjσος Κύπρος 
κα1 μονη τούτου δ Πανάγιος Τάφος 

lv fτει 1783. διd χειρος Ισαdκ τοiί π(α)π(ά) Δημητρ{ου. 

13) Ε!κrον (δια στ. 0,47 χ 0,62) τijς Παναγίας και πέριξ έπι τοϋ πλαι
σίου οί 24 οtκοι τοϋ Άκα{Ηστοti. 

eH Παναγία φέρει στέμμα ύποστηριζόμενον ύπΟ πετώντων άγγέλων. 

Βαστάζει τΟν Χριστόν, φέροντα στέμμα τρουλλοειδές, κρατεί δΕ ρόδον είς 

τfιν δεξιάν. "Άνω ή επιγραφή: 

Ρόδον τΟ άμάραντον χαίρε ή μόνη βλαστήdασα τΟ μfjλον τΟ εύοσμον. 

( Έκ τοϋ 3ου τροπαρίου τfjς α' ψ δη ς τοϋ κανόνος Ίωσfιφ τοϋ cy μνα· 
γράφου « Είς τΟν • Ακάι1ιστον .,Υ μνον » ). 

Κάτω 8μμετρος έπιγραφη έπl δύο επιμήκων παραλληλογράμμων ~λαισίων 
μΕ συμμέτρους άκιδωτΟ:ς έκατέρω-Dεν &πολήξεις: 

α) ( &ριστερ~): ΠαρfJένε πανύμνητε κόρη Μαρ{α, 
έξιλέωσαι / Ον έτεκες σωτijρα 

β) ( δεξι~) : 

liφεσιν δούναι έμοί 'ΊεροjfJέφ 

πατρ{δος δντι βλάστημα Βυζαντiδος. 

ΜνήσfJητι καμοiί δεσποινα Θ(εοτό)κε 

τoii παναfJλίου Χριστοφόρου Κυπρίου 

τοϋ καDιστορήσαvτος τf]ν / σf]ν εlκόνα 
δπως λάβω aφεσιν δ.μπλακημάτων. ΑΨΝΗΌ 
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14) Ε!κών ( διαστ. 0,50Χ 0,68) τοϋ Έλκομ€νου περιστοιχιζομέΙ•ου 
ύπΟ 16 σκηνών έκ τών παι'tώv τοϋ Χριστοϋ έντΟ; τετραγώνων ( είκ. 3 ). eo 
'Ελκόμενος με έρυlίρον ποδήρη χιτώ1•α καl χρυσά σημεία ( clavi ), l!χων συν· 
δεδεμένας έμπρος τaς χείρας. Ε!ς το βά/ίος έκατέρωlίεν άνa εν Χερουβείμ. 

Εtκ. 3. Ό Έλκόμενος ΧριστΟς ( βλ. ιlρι{}. 14 ). 

Δάπεδον μετ& μελανών και λευκών τετραγώνων πλακών. ΤΟ πρόσωπον τοϋ 

Χριστοϋ, μΒ ώραιοτάτην εκφρασιν Εγκαρτερήσεως, κλίνει Βλαφρώς πρΟς τ& 

&ριστερά. cH κεφαλη περιβάλλεται δι& προσftέτου άργυρου φωτοστεφάνου. 

(Εκατέρω\Jεν, κατα τΟ μέσον τi)ς εϊκόνος, fμμετρος Βπι γραφη δι' ε1Jμεγέδων 

έρυlίρών κεφαλαίων γραμμάτων: 

Σύγνω{}ι μακρο 

~lερο{}έου μουσι 

-ι:οϋ Βυζαντ(ου εύ 

Κάτω &ριστερg έτέρα ~πι γραφή : 

fJυμε τοϋ σοϋ ίκέτου 

κο.ϋ τ ε καl {)ύτου 

τελοϋς καl ά{}λίου, 

Διd χειρός Ζωρζij Xiov ποτt ΆντωνΕου τοv Γρηγορii 
αψμ' Μαtου ιη'. 
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15) Ε!κών φορητη ( διαστ. 0,37 χ 0,68) έπιγραφομένη • ΟΖ αyιοι καΙ 
δικαιοι προπατορες ». Είς τfιν κάτω σειρδ.ν είκονίζονται o'L Νώε, Άδάμ, 

• Αβραάμ, 'Ισαάκ, •Jακώβ, είς δS την Clνω o'L Δανιήλ, Νεφ{}αλήμ, Ζαβουλών, 
Μελχισεδέκ, Ίωση φ κλπ. Πάντες κρατοϋν είλητά. Κάτω fι έπιγραφή: 

~ Αφιεροϋται έν τ φ J'αφ τών άγίων fJεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντί

νου καl e Ελένης παρά Δημητρίου .κανδυλάπτου Κυδωνιέως 

1864 κατa μijνα Νοέμβριον. 

16) Ε!κών ( διαστ. 0,275χ0,40) τοϋ Όσίου Άβραμίου μΕ στολην μο· 
ναχοϋ καl κουκούλιον. Δι& τfjς μιdς χειρΟς κρατεί είλητόν, ηΊν δΒ έτέραν 
εχει πρΟ τοϋ στή\Jοιις με την παλάμην πρΟς τα Εσω. 'Άνω βάΘος χρυσοϋν, 

εδαφος έρυ-θρόν. Κάτω η επιγραφή: 

ΧεΙρ ΜατfJα{ου τοϋ Κριτος Α ΨΠΓ 

17) 'Εν τi;; ίερi;; τοϋ ναοϋ ε!κών ( 0,33χ0,57) τοϋ 'Αγίου Κωνσταν· 
' 'Α ' 'Ελ' ' ' Τ' Σ ' Κ' ' ' τίνου και τijς γιας ενης κρατουντων τον ιμιον ταυρον. ατω η επι· 

γραφi} δια μελανών γραμμάτων: 

Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Διονυσίου μ9ναχοϋ e Αγιοταφίτου 

τοv Γκιουρτζij ΑΨΝ7' 

18) 'Εν τi;; ίερi;; ε! κών ( διαστ. 0,25 χ 0,35) της Άποκαlίηλώσεως. 

Κάτω η χρονολογία: αψνε '· 
19 ) 'Εν τi;; ίερi;; τρίπτυχον με εξ τετραγώνους πλάκας έν τi;; κέντρφ 

καl άνι:Χ τρείς είς έκάτερον φύλλον είκονιζούσας τΟ Δωδεκάορτον. 'Επl τοϋ 
μέσου φύλλου ( 0,19χ0,26) ε!κονίζονται ή Γέννησις, ή Βάπτισις, ή Βα'ίο· 

φόρος, ή Σταύρωσις, ή 'Ανάστασις καl η 'Ανάληψις. 'Επl τοϋ δεξιοϋ φύλ~ 
λ ου τό Γενέσιον τfίς Θεοτόκου, ή ey παπαντi} καl ό ΕUαγγελισμός. Έπl δε 
τοϋ &ριστεροϋ ή Φιλοξενία τοϋ 'Αβραάμ, ή Μεταμόρφωσις καl ή Κοίμησις 

τijς Θεοτόκου. 
Εtς την έξωτερικΥιν Οψιν τών δύο φύλλων &να τρία τετράγωνα φέροντα 

.,: ι:ι ' ' '' - Λ r ' ' Κ ' - Π λ ' υ ' τ Ύ ενυεν μεν την εγερσι ν του ~ α..,αρου, την υριακην του αρα υτο και η 

Κυριακην τοϋ Τυφλοϋ, ενlίεν δε την Ύ παπαντήν, τ1]ν Ψηλάφησιν τοϋ Θωμα 
καl την Κυριακην της Σαμαρείτιδος. 

Είς τΟ Ciξονα τοϋ μέσου φύλλου κιοVηδΟν ή έπι γραφή : 

Κτijμα Ι Φωτiου I vιov Λαlζάρου προσκυΙ1•ητοϋ I εν ετει I σ(ωτη)ρiω I αψlις' I 
δια χειlρος Γρηjγοριου I πρωτοlilύτου I Λαλεlδακη I ... I ετος I ζσκς I 

20) Ε!κών φορητη ( διαστ. 0,26 χ 0,365) τών Τριών 'Ιεραρχών. 

"Ανω ό ΧριστΟς έν μέσψ νεφών καl έκατέρω-θεν αlιτοϋ δύο άγγελοι 

πετώντες. Κάτω ή έπι γραφή : 
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Δεησις του δουfλου τοv Θ( ε)οv Γρηγο/ριου ιερομονα/χου καΙ :ιtροτο
συ/γγέλου του Παναγlου Τάφου / ΧεΙρ Χριστοφόρου Κυπρlου Α ΨΝΗ. 

Παρεκκλήσιον Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, προ; βορράν του Βαπτιστηρίου. 

21) Ε!κwν ( διαστ. 0,56 χ 1,12) Άγ. 'Ιωάννου του Θεολόγου, ορiJίου 

Είκ. 4. Ό "Α γιος Ίωάννης ό Θεολόγος (βλ. άρι&. 21 ). 

καl γυμνόποδος, κρατοϋντος ήμιανοικτΟν ΕVαγγέλιον' διακρίνεται ή &ρχή: 
Έν ίlρχfj i'jν δ Λόγος ( Ίωάνν. α' 1) ( ε!κ. 4 ). 

Κάτω Επι γραφή : 
"Ετοvς Χ(ριστ)οv ,ΑΨΙΒ' 

Χειρ JJΙανουηλ Ιερεος 

του Ρο[ δ ]!του 

22) Ε!κι:Ον ( διαστ. 0,6Οχ 1,15) τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 

'Επιγραφή: ετου Χ(ριστο)v ΑΨΙΒ χειρ 

Jιfανουήλ ιερεος έκ πόλεος Ρόδου 

Κα\ avωiJεν : Σεπτ εβρlου ΙΒ'. 

r' 
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23) Ε!κwν ( διαστ. 0,65χ 1,33) του Προδρόμου. Κάτω 1j κεφαλή του 
sπl πίνακα;. Κάτω οπισiJεν δεξιιj δένδρον με &ξίνην. 

'Ε πι γραφi] μεγαλογράμματο;: 

[Δέησις π)αραμικροϋ τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 

ΧεΙρ lω 

Ιερουσαλημ 

Παραπλεύρως aλλη sπιγραφη μΕ μικρότερα κεφαλαία γράμματα. Λέγει: 

Δέησις παραμικροϋ τοiί δούλου τοϋ Θεοϋ Χαζl 

Φρανκούλι ύός τοϋ Κωνσταντί άπό τήν 

Παναμαν. 

Παρεκκλήσιον •Ay. Θέκλης ( sντος του Πατριαρχείου). 

24) ·vπΕρ τi]ν Δ. iJύραν ε!κchv ( διαστ. 0,31 χΟ,45) τi'jς •Αγίας Θέκλης 

κρατούσης διd της δεξιdς τΟν σταυρΟν τfjς Μάρτυρος. Δύο άγγελοι κρατοίiν 

ύπΕρ τfιν κεφαλi)v αύτijς στέφανον. Φορεί μαφόριον Ελαιόχρουν άνοικτΟν και 
χιτώνα έρυ-θρόν. Είκονίζεται μέχρι Ολίγον κάτω τfjς Οσφύος. 

Δεξιιj τijς • Αγίας 1j sπι γραφή : 

Η αγια Προτομαρτυς και ισαποστολος Θεκλα 

Καl κάτω-θι της άνω έπιγραφης μΕ μικρότερα γράμματα: 

Δέησις τοv δούλου τοv Θ( ε)οv 

ΔιQνυσίου μοναχού 

Γκιουρτζf] αγιο 

ταφlτου ,ΑΨΝ'>' 

ΈvτΟς τού ναοϋ, έπt τοϋ βορείου τοίχου: 

25) E!κchv (διαστ. 0,76χ0,98) του Χριστού ώ; Μεγάλου 'Αρχιερέως. 
Κάτω άριστερg: 

Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεου 

Ταμαρι 1766 

26) 'Ε πι τάφιος (δια στ. 0,57 χ 0,86) κεντητος sπl sρυ1ίρου βάiJους μΕ 
άργυρΕί νήματα ( ε!κ. 5 ). 

'Ε πι γραφi) δεξιιj: 

Ζοηφόρα μω•αχη 

πονος Μαρισρας ΑΨΜΗ ( = 1748). 
Άριστεριj: 

Μπαλάσης οίκονόμος 

ΚαΙ Μπαλής προσκυνηταl. 
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ιο ΧριστΟς έξηπλωμένος κάτω-Βεν κιβωρίου. Παρα η1ν κεφαλήν του ή 

Παναγία καl μία τών Μυροφόρων. Περαιτέρω ό ... Αγιος Ίωάννης φιλών τfιν 
χείρά του, Ενψ ό Νικόδημος κρατεί τοiις πόδας του, ίνα τΟν τοποθετήσn ε'ίς 

Εtκ. 5. Έπιτάφιος κεντητΟς ( βλ. άριir. 26 ). 

τΟ μνημείον. "Εκατέρω-θεν δύο fJ..γγελοι πετΟΟντες. Είς τΟ βάftος άστέρες. 

'Επιγραφή: Ό lπιτάφισς Ορήνος. 

ΠολιJ καλη τέχνη. Πρόσωπα μΕ ώραίαν Εκφρασιν και λεπτοτάτης έρ

γασίας. 

27) Έπl τοϋ βορείου τοίχου ε!κι1ν ( διαστ. 0,39ΧΟ,735) 'Αγίου Γε· 
ρασίμου κατ' έvώπιον, έvδεδυμέ,•ου μοναχικΟν Ενδυμα. Δι& τfiς δεξιά:ςεύλο

γεί, δι& δΕ της άριστερά:ς κρατεί είλητΟv μΕ την επιγραφήν: 

ού κοπιάσε.ις .πολλοίς έτεσι, έdν σεαυτδν έν άρχαίς .πόνοι ς έκδώσnς. 

Άριστερg κάτω η έπιγραφή: 

Δέησις τοv ι δσ~λου τσv Θ(εο)v I ΓερασΕμου ι ιερομοιναχοv ι 
καΙ πρστοσυιrrέλου 

ΑΨΝΕ ( == 1755 ). 

Έπl τοϋ δυτικοϋ τοίχου: 

28) Εtκι1ν ( διαστ. 0,64Χ 0,90) Χριστοϋ έν{}ρ6νου. Περl τον 1Jρ6νον 
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του ροδοπ1.6καμοι. Κάτω δεξι(i δι' έρυ1Jρwν έπισεσυρμένων γραμμάτων η 

Επιγραφή: 

διd χειρος αναγνωστου 

προσκυνητοϋ βυζαντιου 

εν ετει ,αωκφ ιανουαρι 

ι α 

29) Έπl τοίi προσκυνηταρίου μικριΧ ε\κι1ν (δια στ. 0,215 Χ 0,305) τijς 
"Αγίας Θέκλης. Κάτω δι& λευκών Επισεσυρμένων γραμμάτων 11 έπιγραφη 

( 19 α!. ) : 
δεησις της δουλης του Θεοv Φροσινια μοναχijς 

ΠαQεκκλήσιον τών Κλαπών ( βόρειον ~ξω κλίτος τοϋ κα-&ολικοϋ τοϋ 

Παναγ. Τάφου ). 

30) Έπl του νοτίου τοίχου μεγάλ-η εtκων τοϋ άρχαγγέλου Μιχαfιλ 

δρ{}ίου κατ~ Ενώπιον. 

Δεξι~ δι' €ρυ1Jρwν γραμμάτων έπιγραφή: 

Εlς τους ι 1808 Σεπιτεμβρισυ 30 j ήμερα Τετjράδη lκάην δ νaος ι καΙ 

μετd. ηΊν άνα)καίνισην τοϋ Ναοϋ ι -lστορήfJη ή παροϋσα ι εlκcbν δι' έξόδων 
τοv lν μοιναχοίς Πέτρου Καλινήκσυ Τζαπij ετι 1812. 

ΤζαπΥ]ς =εργοδηγός, επιστάτης. Ώς έπώνυμον τΟ Τζαπflς άπαντ<ϊ έν 

Κρήτη· 'Ιωάννης Τζαπijς άναφέρεται το 1786 έν Χάνδακι παρa Σ τ. Ξ α ν· 
1J ο υ δ ί δ u, Χριστ. Κρήτη Β' ( 1913 ), σ. 716. Περl τijς κατa τfιν aνω χρονο· 
λογίαν καταστρεπτικfiς πυρκα'ίά:ς τοϋ ναοϋ της 'Αναστάσεως και τfiς &νοικο· 

δομήσεως α!Jτοϋ διιΧ παγχριστιανικijς συνδρομijς βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ 6 μ ο υ Ά. 
Π α π α δ οπού λ ο υ, ~Ιστορία τfiς ~Εκκλησίας "Ιεροσολύμων, εν "lεροσολύ· 

μοις καl Άλεξανδρείg 1910, σ. 650-667, οπου καl ή σχετικfι βιβλιογραφία. 
Έπl τοϋ βορείου τοίχου είναι άνηρτημέναι αί έξης είκόνες: 

31) Παναγία βρεφοκρατοϋσα ( διαστ. 1,30 Χ 1,02 )" φέρει στέμμα δπερ 
κρατοϋσι δύο έκατέρωίtεν ιπτάμενοι άγγελοι. 

~Εκατέρω-θεν τfίς Παναγίας γονυκλινείς οί. προφητάνακτες, Δαβlδ άρι· 

στεW, κρατών Ομοίωμα ναοϋ, και Σολομών δεξι<ϊ. Κάτω άριστερ~ γονυκλι· 

η1ς έν ίκετικfί στάσει δ άφιερωτfις της είκόνος Νεκτάριος μΕ μέλαν καλυμαύ· 
χιον. 'Αριστερg έπίσης κάτω. δ προψήτης -ΔανιΎιλ κρατών είλητΟν μετ' έπι· 

γραφijς. 

Έκατέρω{}εν τijς κεφαλijς η €πι γραφή: 

ή έλπlς καl ή σκέπη τών Χριστιανών 

Γρόv{}ον πατάξας την χρυσijν εlκόνα τijς Παρ{}ένου. 
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Τεχνοτροπία φραγκίζουσα. Εύτραφij και ροδαλα τa πρόσωπα τijς Πα· 
ναγίας καl τοίi νεαροϋ Χριστοϋ. 

cH έπl τοϋ είλητοϋ Εμμετρος έπιγραφη έχει ώδε: 

.ΣΟν δοϋλον, ib ... Ανασσα, φρούρει καl σκέπε, 

{)ύτηv ταπεινδν Νεκτάριον, Παρ{)ένε, 

τΟν έκ πόfJου σε πολλοϋ ίστορ1}σαντα 

Δι' έξόδων τ ε καl κόπων έμών, κόρη. 

5 "Εξαρχός εlμι πα τ ρ! δος Κρήτης, φiλε, 
είπερ πόΟος σοι τοϋ μαfJείν έμδν τόπον. 

το εν στ. 3 ίστορήσαντα δέον βεβαίως, χάριν τοϋ μέτρου, να διορ-3ω-3iί 
εϊς ίστορηκότα. 

~ Αριστερ~ κάτω : 

Χεlρ Πολυχρονίου τοϋ 

Κρητδς ΑΩΙ ( = 1810) 

Ό &ναφερόμενος ζωγράφος Πολυχρόνιος δ Κρης είναι και αJ,λοiJεν 
γνωστΟς cbς καταγόμενος εκ ΧάνδακΟς. Είκόνες του χρονολογημέναι τών 
έτών 1775, 1788 και 1790 &ναφέρονται -δπο Κ. Άμάντου (Σινα'ίτικιl 
μνημεία &νέκδοτα, έν Ά1Ιήναις [ 1928 ], σ. 59). 'Επίσης ε!ς τον ϋπο Σ τ ε φ. 
Ξ αν1Ιουδίδου {Χριστιανικη Κρήτη, τ. Β' [1913], σ. 77α) δημοσιευ· 
-3έντα κατάλογοv των ύπΟ τοϋ J\·Ιητροπολίτου Κρήτης Μαξίμου έπl τii εϊς 
τον 1Ιρόνον τψ 1786 &ναρρήσει του προσφερiJέντων δώρων φέρεται ( &g. 
210): « είς τδν σιιbρ Πολυχρόνην είκονογράφον 1 ζευγάρι τερλικοπάπου
τζον ... >> κλπ. ιο Πολυχρόνης δΕν άναφέρεται είς τΟν κατάλογον τοϋ -Δ. Σ ι
σιλιάνου, "Ελληνες Άγιογράφοι μετa τi]ν "Αλωσιν, ΆiJijναι, 1935. 

32) Παραπλεύρως τijς -δπ' &ρ. 31 ε!κwν του Χριστοί! με την έπιγραφήν: 

IC XC ό βασιλεvς τώ.ν βασιλευόντων καΙ μέγας dρχιερεύς. 

Τοϋ αύτοίί ζωγράφου καl τών αύτών διαστάσεων, μ8 την αύτην έπιa 
γραφήν: 

ΧεΙ ρ Πολυχρονlου τοϋ Κ ρητος 

ΑΩΙ 

Αί δύο άνωτέρω εϊκόνες ίΜ προέρχωνται έκ του αύτοϋ τέμπλου. 

Παρεκκλ>ίσιον Άκαν1J.ίνοv Στεφάνου. 

33) Δύο μεγάλαι ε!κόνες ε!κονίζουσαι τa πά&η τοϋ Χριστοί! ε!ς 6 δια· 
μερίσματα. 'Επιγραφαί: 

ΧεΙρ Δημητράκη τοϋ ποτ!; Ίσαdκ 1809 25 Σεπτεμβρlου 
Δέησις μοναχο~ 'Αβερκίου τ?ϋ καl δραγουμάνου. 

21. 1 ·1957 

ι\ 
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Ό &φιερωη'ις μοναχος 'Αβέρκιος ύπijρξε δραγουμάνος ( διερμηνεiις) 
τοϋ Πατριαρχείου τώv ~Ιεροσολύμων καl μαρτυρείται ύπΟ των συγχρόνων 

του πηγών κατa τα ~τη 1788, 1804και 1809. ω,. Ά. Παπαδο.πούλου· 
Κ ε ρ α μ έως, Ά νάλεκτα Ίεροσολυμιτικfjς Σταzυολογίας, έν Πετρουπόλει, τ . 
2 ( 1894), σ. 480 και τ. 3 ( 189ϊ ), σ. 93, 194, 368, σημ. 3. Ό Άβέρκιος 
Ολίγους μήνας μετα τfιν dφιέρωσιν τi}ς ι:Ος Ciνω εϊκόνος καl της 8Jτομένης, άνα

καινιζομένου τοϋ ναοϋ τfjς ~Αναστάσεως, κατεδιώχ-3η ύπΟ των επιδραμόντωv 

Γιανιτσάρων καl κατέφυγεν εϊς nlν γειτονικiιν Ραμάλλαν (βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ. 

Π α πα δ ο π ούλο υ, ~.α., σ. 662 ). 

Παρεκκλ>ίσιον Άy. Λοyyίνου. 

34) Ε!κwν τοί! Νυμφίου, δλοσώμου με δεδεμένας τιlς χείρ,ς. Έπι· 
γραφή: 

Χεlρ. Δημητρίου τοV ποτ ε ~ Ισαdκ 1809 Σεπτεμβρίου 14 
Δέησις μοναχοϋ Άβερκίοv τυϋ καl δραγουμάνου. 

Περι του δραγουμάνου Άβερκίου βλέπε τον προηγούμενον &ρι3μόν. 

Πατριαρχικiι αfffovσα. 

35) Ε!κwν ( διαστ. 0,80 Χ 1,37) τijς Δευτέρας Παρουσίας. 'Εν τ ψ μέσ φ 
ή επιγραφή: 

Γέγονε δε 1] παροVσα είκονογραφί α διrl έξόδου 

καl ..•...... τοϋ όαιωτάτου f(υροϋ 
Παϋαίυv μοναχοV . . . . . . . . έν τοϋ κε 
Σωφρω·ίου τοϋ μα':αριωτάτου τοϋ καl πατριάρχου τijς 

[ iiγiαc 1 πόλεως 1( ερουσα)λ{ι} )μ έτους ζ ρις' [ = 16081 
Χεlρ Σuλομώντος Κυπρίου. 

Ό &ναφερόμενος Πατριάρχης εΙ ναι δ Σωφρόνιος δ Δ' ( 1579 · 1608) 
περι ov βλέπε Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν Π α π α δ όπου λ ο ν (ε. α., σ. 481 · 487 ). 
Ούτος 8φερε τΟ επώνυμον Καρκαλdς, κατα τα προσφάτως περl αlιτσϋ γρα

φέvτα UπΟ Τ. Γριτσοπούλου ('Επ. "Ετ. Πυζ. Σπ., τ. 20 [1950], 
σ. 222-229). -Ούτος πι8ανώτατα είναι και δ έν τfί ύπ' &ρ. 1 &χρσνίστφ 
επιγραqij άναφε(Ιόμενος. 

"'Οσον δ~ &φοQiϊ εϊς τΟν ζωγράφσν Σολομώντα τΟν Κύπριον, ο-Ότος 

δύναται μετd πολλfις πι{}αvότητος να ταυτισ'θiί πρΟς τΟν Σολομώντα Ροδι

νόν, ποιητfιν τού «'Θρήνου τi}ς Κύπρου» καl πατέρα τού γνωστοϋ λογίου τοϋ 

17συ αίω\'ο; Νεοφύτου ΡοδινοU. "Ο Σολομών είναι γνωστόν, δτι ήτο καl 

ζωγράφος (βλ. Σ ι μ. 1\i ε ν ά ρ δ ο ν, Περι τοu Θρήνου της Κύπρου, εν 

Δ.Ι.Ε.Ε., τ. 7 [19l0], σ. 66·68 και Γ. Κ. Σπυριδάκην, εν Έπετ. 

Φιλοσ. Σ χ. Πανεπ. ΆiJηνών του 1955/6 [ aφιέρωμα εtς Γ. Χατζιδάκι ν], 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΛΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Ι:Π~ΥΔΩΝ ~Ετος Κ'ϊ' 23 



354 'Αναστασίου Κ. ~ορλάνδου 

σ. 433- 435 ). Σημειωτέον οτι ό προσφάτως βιογραφήσας τον Νεόφυτον Ρο
δινον Α r i s t i d e Β r u η e ll ο ( Neo!ito Rodino, Grotta Ferrata 1951, 
σ. 10 &νατύπου) άναφέρει, αvνωστον ποϋ στηριζόμενος, Οτι ό Νεόφυτος, 
γεννηftεlς τΟ 1576 η 1577, άπώλεσε τΟν πατέρα του είς νεαρωτάτην ήλικίαν. 
"Αν τΟ πρdγμα είχεν οϋτως, ό ταυτισμΟς ήμών .aα fjτo &μφίβολος. ~Αντι· 
{}έτως Ομως πρΟς τfιν βεβαίωσιν ταύτην τοϋ Brunello, Εκ τών υπ~ αϋτοϋ τοϋ 
Νεοφύτου περl τοϋ πατρός του Σολομώντος γραφομένων, δτι κατα τfιν 'Άλω

σι ν τijς Κύπρου ( 1570) ό Σολομών fjτo «νέος φιλομα{)ης » καl οτι « &πέ{)ανε 
έβδομήντα χρονών <'iν{)ρωπος» (βλ. Μενάρδον, ε.&., σ. 65-66) προκύ
πτει δτι ό Σολομών δΕν άπέftανε πρΟ της δευτέρας δεκαετίας του 17ου αίώ

νος καl Επομένως ό Νεόφυτος δΕν &πώ},εσε τοϋτον Εν νεαρωτάτη ήλικίg. 

Κατα .ταϋτα ό ήμέτετος ταυτισμΟς δΕν κλονίζεται. 

36) Ε\κrον τijς Θυσίας τού 'Αβραάμ, 18ou α\., φέρουσα πλατυ πλαίσιον 
μΕ φυτικfιν διακόσμησιν. Είς τΟ κάτω μέρος εϋρηται δέλτος, εφ~ ής ή επι

γραφή: 

Δέησις τοϋ δούλου τoii 

Θεοϋ Βαρνάβα aρχιερέως 

eO Σκυ{}ουπόλεως Βαρνάβας άναφέρεται υπογράφων κανονισμΟν της 

Άγιοταφικijς 'Αδελφότητος τψ 1755 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
'Ανάλεκτα 'Ιερ. Σταχ. 4, σ. 46 ), επίσης καl Ι!γγραφα τοϋ Μαtου 1765 ( α-D
τόflι, τ. 2, σ. 359) καl τijς 6 Σεπτεμβρίου 1766 ( αuτόiJι, τ. 4, σ. 61 ). 
Είναι dρα γε ό &ρχιερεiJς Βαρνάβας τijς δπιγραφijς; 

Ναος Άναατι:iαεως. 

~Εν ·τφ γραφείφ τοϋ Γέροντος Σκευοφύλακας α'L κάτω{}ι ε'ίκόνες: 

37) Εϊκrον τijς Δεήσεως ( διαστ. 0,25 χ Ο, 17) με τον Χριστον εν τ ψ 
μέσφ έπιγραφόμενον « eo ΒασιλεVς τών Βaσιλευδντων καl μέγας '"Αρχιε

ρεVς » καl έκατέρω{}εν αύτοϋ τfιν Παναγίαν ( ΜΡ ΘΥ) καl τΟν Πρόδρομον 

( Ίω. δ Πρόδρομος). Κάτω ή επιγραφή: 

ΧεΙρ Γρηγορlου Ζ( ωγράφου) Ίερομ( ονάχ)ου. 

38) Ε!κrον ( διαστ. 0,48χ0,38) τοϋ προφήτου Δανιή),, όλοσώμου. 
'Επιγραφή: 

"Ον τρόπον I είδες δτι I &πο liρovς I lτμήθη I λ{{Ιος. 'Άiνευ χειjρών 
κal J έλέπτυ/νε τoii ... 
έν χιλιοστφ ι έπτaκοaιοστφ Ι ένενηκοστψ Ι ετει 

ΧεΙρ Χατζη Λαμπρινοϋ I Σμυρνα{ου 
39) Ε\κrον ( διαστ. Ο, 85 χ Ο, 65) τijς Γεννήσεως τοϋ Χριστοϋ. 
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~Επιγραφή: 

Δι'" έξόδων τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Χ{ατζ)ij Μάρκου Ντιλικrί.του μνή

σf}ητι ΚVριε, τoii δuύλου σου Νικολάου Παπαδάκι Κρητός. Διd χειρός 

Χ(ατζ)ίj Λαμπρινοϋ σμυρνα{ου, lν έτει αωιη' Νuεμβρ:ου ιςΌ 

40) Ε\κrον (διαστ. 0,65χ0,85) επιγραφομένη «Οί'Άγιοι καΙ Δtκαιοι 
Προπάτvρες ». ~Ε πι γραφή: 

Δέησις τoii δούλου τοϋ Θεοii Μάρκου προσκυνητοϋ Τιλικάτου διd 

χειρδς Χ(ατζ)ίj Λαμπρινοϋ Σμυρνα{ου lν Ι!ιει αωιη' Νοεμβρlου ις'. 

41) Ε\κrον ( διαστ. 0,33χ0,43 ), εφ· fjς εικονίζονται εν τψ μέσφ «δ 
·Άγιος "'ΑνfJιμος, έπίσκοπος Νικομηδίας », &ριστερα << ό 'Άγιος Νικόλαος» 

καl δεξιδ: « ό cι Αγιος Χαράλαμπος». Είς τΟ ανω μέρος τfiς είκόνος παρί

στανται {}αύματα τών άνωτέρω &γίων, είς δ8 τΟ κάτω μαρτύρια αϋτών. •Επι~ 
γραφη ~μμετρος: 

"Ανθος ίερον θε{ας όσμης πλίjρες 

δέχου τόδ 3 άνάΟ·ημά {Jοι όμωvύμου 

Παγωνίδου τε ~Αγχιαλίτου γόνου, 

Ον U.νffηφόριψ δείξον njς μετανοίας 

και καρποφόρον fJ.εωρίας τijς {}είας. 

ΑΩΜΒ. 

Ό εξ Ά γχιάλου μοναχος 'Ά ν{)ιμος ύπijρξε λόγιος με σημαντικην δρii· 

σιν. Έχρημάτισεν &ρχιγραμματεiJς τοίi 'Ιερού Κοινού τού Άγ. Τάφου &πο 

του 1812 μέχρι τοϋ 1845 καl εταξινόμησε τi}ν μεγάλην βιβλιο{)ήκην του 

Πατριαρχείου (Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ίστ. Έκκλ. Ίεροσ., 

σ. 708 ). Ό 'Άνι~ιμος συνέχισε την !στορίαν τοίi Παν. Τάφου τοίi Προ

κοπίου Ναζιανζηνοϋ συγγράψας το πέμπτον αύτijς τμijμα ( &πο 1808 -1828) 
το εκδοι%ν εκ τοί• ύπ' &ρ. 1ί6 !εροσολυμιτικοϋ κώδικος (βλ. Ά. Π α π α

δ οπού λ ο υ Κ ε ρ αμέ ω ς, Ίεροσολυμιτικη Βιβλιο/Jήκη, τ. 1, σ. 268 ), 
ύπΟ ~Α. Π α πα δ ο πούϊ.ου Κ ε ρ α μέω ς (~Ανάλεκτα c!εροσολυμ. Σταχυολ., 

τ. 3, σ. 309 · 333 ). Λόγος του ε!σβατήριος προσφωνηiJεlς «τ ψ μακαριωτάτφ 
Πατριάρχη τών 'Ιεροσολύμων κυρίφ κυρίφ Άθανασίφ » ( 1837 · 1845) σώ
ζεται επίσης εϊς τΟν υπ~ άρι 11μ. 293 ίεροσολυμι τι κΟ ν κώδικα ('Α. Π α π α~ 
δ οπού λ ο υ Κ ε ρ αμέ ω ς, 'Ιεροσολυμ. Βιβλ., τ. 1, σ. 362), α-Dτόγραφος 
διήγησίς του περl τijς εν ~τε ι 183:1 λοιμικijς νόσου εν κώδικι j!90 ( αuτόiJι, 
1, σ. 393 ), &ντίγραφα επιστολών του μέχρι του 1836 ε\ς τον ϋπ' &ρι{)μ. 203 
κώδικα ( α-Dτόflι, σ. 283 ), σημείωμά του δε ( τοϋ ~τους 1833) « περl τών 
τριών [ερών λ({) ων » εξεδό{)η ύπο Ά. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ε ρ α μ έ ω ς 

( Άνάλ. 'Ιεροσολ. Σταχυολ. τ. 2, σ. 479- 480 ). Ή &νακομιδη τών λειψάνων 
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356 'Αναστασiου Κ. Όρλάνδου 

του εγένετο τ'fi 5 'Απριλίου 1858 κατα σημείωμα εν clεροσολυμ. κά1δικι 375 
εκδοθεv Ώπο Ά. Παπαδοπο.ύλου Κεραμέως (Ίεροσολ. Βιβλ., τ. 1, 

σ. 395 ). 

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΆΤΩΝ 

(οι άραβικοl άριft-μοL δηλοϋσι τfιν εν τφ κατολόγφ 

ιiρι&μητικήν τάξιν τών έπιγραφών ) 

, Αβέρκιος μο·ναχός, ό καl δραγοuμd'\•ος 

( 1809) Ι 33, 34. 
• Αναγνώστης ό Βuζtί.ντιος, προσκυνητι1ς, 

ζωγρ. ( 1820) 1 28. 
"Αν-&ιμος, Αγχιαλίτης 41' βλ. καl Παγω

νίδης "'Α νitιμος. 

Βαρνάβας &ρχιερεiις ( 17 αί. ) : 36. 
Βενιαμl,ν μοναχΟς ( 1714): 6. 

Γεράσιμος πρωτοσύγκελλος ( 1755): 27. 
Γιωβάννος. Βλ. : Σαράφης Χατζή Γιω

βd.ννος. 

Γκιουρτζfις ΔιονUσιος μοναχΟς • Αγιοτα
φίτης ( 1756): 17, 24. 

Γρηγοράς Ζωι.ιζfις τού ποτf: • Α ντωνίου, 
ΧΙος, ζωγρ. ( 1740) 1 14. 

Γρηγόριος ίερομόναχος ζ{ωγράφος ;) : 37. 
Γρηγόριος ίερομόναχος καi. πρωτοσύγ

κελλος Παν. Τάφου { 1758 ) : 20. 
Γρηγόριος πρωτu-&ύτης. Βλ. : Λαλεδά

κης Γρηγόριος. 

Δημητράκης (η ΔηιηΊτριος ), τοϋ ποτΕ 

,Ισαάκ., ζωγρ. ί 1809}: 83, 34. 
Δημ1]τριος κιι.νδηλάπτηι;, Κυδωνιεiις 

( 1864) Ι 15. 
Διονύσιος μοναχός. Βλ. : Γκιουρτζfις 

Διονύσιος. 

Ζωηφόρα μαναχfι ( 1748): 26. 

'Ιερό-&εος ό Βυζάντιος ( 1758) : 13α. 
Ίερόitεος δ Β uζάντιος, μουσικΟς καi %

της ( 1740 Ι 1 14; 
1 Ισαιiκ Sξ • Ιεροσολύμων, ζωγρ. ( 1762): 7. 

Ίσαιiκ τοίi :ιαπίi Δημητρίου, ζωγρ. 

( 1783) Ι 12. 
'Ιωάσαφ ιiρχιερεύς, ζωγρ. ( 1694): 8, 9. 

Λαλεδάκης Γρηγόριος, πρωτο&ύτης ζωγρ. 

( 1718 ) I 19. 
ΛαμπρινΟς δ Σμυρναίος, ζωγρ. ( 1790, 

1818) I 38, 39, 40. 

Μανουi]λ ίερεiι;ΕκΡόδου, ζωγρ, ( 1712): 
21, 22. 

Μαριόρα, κεντήτρια 'Επιταφίου ( 1748): 
26. 

Ματδαίος Κρής, ζωγρ. ( 1783) 1 16. 
Μπαλάσης οtκΟ'νόμος, προσχ.υν. : 26. 
Μπαλi];, προσκυν. : 26. 

Νεκτ(iριος&ύτης, εξαρχος, ΚρΊ)ς ( 1810) : 

31. 
Ντιλικάτος Χατζή Μάρκ.ος ( 1818): 3_9, 

40. 

Παγκράτιος μοναχός Εξ Άχρίδος 

( 1798) I 4. 
Παγωνίδης "Αν{tιμος, Άγχιαλίτης 

( 1842) Ι 41. 
Παtσιος μοναχΟς ( 1608) : 35. 
Παπαδάκης Νικόλαος Κρής 1818: 39. 
Παρδένως ( 1816 ) 1 2. 
Πολυχρόνιος δ Κρής, ζωγρ. ( 1810) : 

31, 32. 

ΡοδινΟς Σολομών' βλ. : Σολομών δ Κύ
πριος. 

Σάββας δ Κύπριος, πρωτοσύγκελλος 

Παν. Τάφου ( 1783 ) : 12. 

, .. 
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Σαράφης Χατζfj Γιωβάννος ( 1792) : 7, 
Σολομών ό Κύπριο; ( 1608 ), ζωγρ.: 35. 
Σωφρόνιος πατριάρχης Ίεροσολύμων [ ό 

Καρκαλiiς J 1, ( 1608) 1 35. 

Ταμάρης (1765) 1 25. 
'Γζαπijς Πέι-ρος Καλλινίκου, μοναχΟς 

( 1812 ) I 30. 

Φραγκούλης ( Χατζη- ) υίΟς Κωνσταν

τij 1 23. 

Φροσuνια μοναχή : 29, 
Φώτιος υίΟς Λαζάρου, προσκυνητής 

(17J6) Ι 19. 

Χάννα δ Ίεροσολυμίτης, ζωγρ. ( 1711~ 
1714) Ι 5, 6. 

Χριστόφορος μοναχΟς ό έξ ., Αρτης 
( 1781 ) Ι 3. 

Χριστόφορος δ Κύ.τριος, ζωγρ. ( 1758): 
13β ' 20. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΛΝΔΟΣ 



Η ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥ ΔΟΥΚΟΣ 

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΧΗ ( 1311) 

Αίώνες είχαν διαρρεύσει άπΟ τfiς έποχfiς κατ& τi}ν όποίαν τΟ στρατη~ 

γικώτερον σημείον τijς ήπειρωτικijς 'Ελλάδος είχε γνωρLσει την δόξαν τijς 

νίκης, άλλ~ έν ταύτψ καl τi}ν φρίκην τfiς σφαγfiς καl τοϋ δλέflρου. Έκεί 

που παρa τf)ν δεξιιΧν οχiJην τοίί άνω ροίί τοϋ δφιοειδώς και βραδέως προς 

τi)ν ,<tάλασσαν κατερχομένου Σπερχειοϋ τ& Οπλα τοϋ Ν ικηφόρου Ούρανοϋ, 

άνταξίου στρατηγοίi τοϋ μεγάλου αύτοκράτορος Βασιλείου τοϋ Βουλγαροκτό~ 

νου, κατ& τΟ 996 συνέτριψαν την μεγαλαυχίαν τοϋ ήγεμόνος τών Βουλγάρων, 
τοϋ τρομεροϋ Εκεί νου Σαμουήλ. ΕUρίσκεται δΕ ή -θέσις Εκείνη δλί γον άνω

τέρω τfiς τών Θερμοπυλών. Είς την αίιτi}ν περιοχfιν άπεκρούσ-θησαν οί Γ αλά~ 

ται του Βρέννου, ενφ ό ~ίδιος ε15ρε τΟν \tάνατον. ~Εκεί, Ε&ν ό Λέων ΣγουρΟς 

διεπνέετο VπΟ μεγαλυτέρου πολεμικοϋ μένους καl ύπΟ μικροτέρας διακατεί

χετο προσηλώσεως είς τα στενα τοπικώς και πολιτικώς συμφέροντά του, {}d 
έπανελαμβάνοντο &ρχομένου τού 13ου αίώνος πολεμικαl σκηναl άντάξιαι τfjς 

ίστορίας τοϋ τοπίου. Αίι:Ον δΕ μόλις είχε διαρρεύσει άπΟ τfjς ήμέρας έκείνης 

κατ& τi}ν δποίαν ό βασιλεiις τfjς Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος ό ΜομφερρατικΟς 

σπεύδων πρΟ; Νότον, ίνα έδραιώση τΟ κράτος του Επl τών ελληνικών έδα~ 

φώv, τα όποία είχον έπιδικασ-θη είς αύτόν, είχε διαπιστώσει τi)ν στρατηγι

κότητα τfiς περιοχfjς και είχε προβfi είς τfιν σύστασιν τfiς μαρκιωνείας της 

Βοδονίτζης καl είς την τfjς βαρωνείας τών Σαλώνων. Τώv γεγονότων τού 

1204 συνέπεια fjτo να γνωρίσn ή κυρίως "Ελλάς, Uστερα άπΟ αίώνων παρέ

λευσιν, Εντονον πολιτικΟν βίον, Εστω καt έδ:ν ούτος δΕν ήτο Ελληνικός. Είς 

την χερσόνησον τfjς Ά τ!ικοβοιωτίας καl είς τfιν Πελοπόννησον είχαν συγκρο~ 
tη{Hj τα άξιολογώτερα φραγκικ& κράτη τijς Ηληνικfjς Άνατολfjς. "Όπως τών 

παλαιών Εκείνων κρατών, τών ~ Αftηνών καl τfjς Σπάρτης, ή ίστορία συνδέε

ται στενώς μΕ η)ν περιοχ1Ίν τών Θερμοπυλών, αί όποίαι, ώς γνωστόν, άπα
τελούν τδ:ς πύλας της Ν. "Ελλάδος, οϋτω καl τών φραγκικών, 1]τοι τοϋ δου~ 

κάτου τών ~ Αflηνών καl τοϋ πριγκιπάτου τijς ~ Αχαtας. 

·Με τα παρέλευσιν δεκαΕξ καl η μι συ αίώνων Ελαβε καl πάλι ν χά)ραν γεγο~ 

νΟς είς Εγγ\ις τοϋ Κηφισσού ποταμοϋ πεδίον, τΟ Οποίον δπως Εκείνο του 

338 π.Χ. συνεκίνησε βαftύτατα τοiις συγχρόνους καl τΟ δποίον Εκρινε τfιν 

τύzην τijς νοτίου •Ελλάδος άπΟ πολιτικfjς dπόψεως. Πρόκειται περl της ώς 

μάχης τοίί Κ ηφισσοίί γνωστijς εκεL νης μεταξiι τών Φράγκων τijς 'Ελλάδος 

'" 

'"' 

Ή μεταξiι Καταλα\•ών καί μεγάλου δουκός τών Άirηνών μάχη ( 1311 ) 359 

καl τών dπό Βορρeϊ κατερχομένων Καταλανών. ·π μάχη Εκείνη φέρει καl 
έτερον κοινΟν πρΟς τΟ τfjς μάχης τfiς Χαιρωνείας γνώρισμα. Είναι δΕ τούτο 
ή μέχρις ένΟς σχεδΟν πτώσις έπιλέκτων &νδρών. ΠρΟς τοiις τριακοσίους τοϋ 
Lεροϋ λόχου τώΎ Θηβαίων, oL δποίοι μέχρίς ένΟς χωρlς οϋτε βi}μα νd ύπο· 
χωρ1lσουν άγωνιζόμενοι Επεσον, Επιτρέπεται vd παραβληftοϋν οί Επίλεκτοι τοϋ 
δουκΟς τών ~ Α-&ηνών Φράγκοι ίππόται, oL δποίοι καl αύτοl πλην δύο κατα 
τα λεγόμενα συγχρόνου συγγραφέως Επεσον 1• Μεταξυ δμως τών δύο συμβάν· 
των, τα όποία κυρίως γεωγραφικώς συνδέονται πρΟς Ciλληλα, ύπάρχει σοβα
ρωτάτη ήftικού περιεχομένου διαφορά. "Ο itάνατος τών τριακοσίων τοϋ ίεοοϋ 
λόχου τώv Θηβαίων άπέβη σύμβολον δια μέσου τών αίώνων, ένίρ ό ;ών 
Φράγκων ίπποτών παρέμεινεν &πλοϋν αίματηρΟν Επεισόδιον τών &να την 
ΆνατολΊ)ν &γώνων τών τυχοδιωκτών τfjς Δύσεως. 

"Ο λέων τfjς Χαιρωνείας, δ εΊς μνήμην τών πεσόντων ίερολοχιτών &νε
γερiJεLς, καiJορLζει το πεδLον τijς μάχης τοίί 338. τα τελευταία εύρήματα 

τijς &ρχαιολογικijς σκαπάνης καi!ώρισαν το πεδιον τijς μάχης τοίί 480. Ποίον 
ομως το πεδLον τijς μάχης τοίί Κηφισσοίi τοίi 1!τους 1311 ; 'Ιδοiι το iJέμα 
μας. Έπελέξαμεν δ8 τοuτο καiJόσον ο! μέχρι σήμερον περl τijς μάχης διαλα· 
βόντες, καl δΕν είναι Ολίγοι:\ δΕν φέρονται συμφωνοϋντες. Σπεύδομεν δ~ Εξ 
ύπαρχfiς ν& δηλώσωμεν Ο τι, ό προσδιορισμΟς τοϋ τοπίου -8& γίνn καl Επl τ~ 
βάσει &ρχαιολογικών στοιχείων, Οχι δμως τών συνή&ων τfjς άρχαιολογικfiς 
σκαπάνης, άλλ~ Εκείνων τών όποίων κατ& καιροiις και συμπτωματικώς έγίνετο 

χρfiσις, άπό τινων δΕ δεκαετηρίδων .Εξαίρεται ή σημασία των δι& τfιν ίστορι· 
κfιν ερευναν. Ταϋτα δΕ είναι τ& τοπωνύμια. "Η άποδεικτικη δι& τiιν ίστο· 
ρίαν σημασία τών τοπωνυμίων Εχει μέχρι τοϋδε Εξαρ-θfj έπανειλημμένως, ώς 
Επίσης Επανειλημμένως Εχει γίνει χρfiσις τοπωνυμικών στοιχείων δι~ άνάλογον 

' ' e ' ' Π ' δ' ~ ' ~ ' προς τον ημετερον σκοπον. ροσεφυγομεν ε εις την αξιολογησιν τοϋ νέου 

τούτου άρχαιοJ..ογικοϋ στοιχείου, τών τοπωνυμίων, διότι καt αί παραδίδουσαι 
τΟ γεγονΟς Εκείνο σύγχρονοι ίστορικαl πηγαl δεν εΙ ναι, ω; ftd 'ίδωμεν, σαφείς. 
Αί πηγαl α15ται εlvαι δ Νικηφόρος Γρηγοράς 8 καt δ Μουντάνερ 4, δια να 
dρκεσβώμεν είς την μνείαν τών σημαvτικωτέρων. Οϋτε δμως δ πρώτος, οίίτε 
ό δε·ύτερος εζησαv τΟ C1ρeϊμα τfjς παρ& τΟν ΚηφισσΟν συντριβής τfjς ύπερη~ 
φάνου δυνάμεως του δουκάτου τών SΑ-θηνών Εκ του πλησίον. ·ο μΕν Ν. 
Γρηγορ<iς, δια νa &ντιπαρέλiJωμεν το γεγονος δτι δταν μΕν ελάμβανε χώραν 

1 R a nι ο n Μ u η t a η e r, Chronique, έκδ. J. Α. Buchon ( Co1lection des 
Chroniques nationales franςaises, τ. V- VI ), Paris 1827, κεφ. 240 (σ. 253 ). 

2 Ό τελευταίος περi. τi}ς μάχης διαλαβΟΟν εtναι ό Κ. S e t t ο n, Catalan 
domination of Athens 1311 ~ 1388 ( είς τήν σειράν The Mediι::eval Academy of 
America ), Cambridιςe, Mass. 1948, δπου (σ. 7- 12) Ε:κτενi}ς βιβλωγραφία. 

8 Ν ι κ η φ ό ρ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ά, "Ρωμαϊκ-Υjς tστορίας λόyοι ΚΔ', ί3κδ. Βόννης 1829. 
4 "Εη}' 6.νωτ. 



" ,, 

IΙi 
!ii 
'Ιii t! 

!!i 
Ji! 
I' 

ιrι 
Ι!l 
1!1 

ll· .. :.i !! 

ι ι! 
l:i 
ι:; 
ii' 

j!i 
!!I 
lii 
jl! 

1

1.1 il 

/ι 
Ι• 
υ 
I' 
i': 
i'• 

! ' 
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ή σύγκρουσις αυτοc: ήτο μόλις δεκαπενταετι)ς, Οταν δΕ 8γραφεν έτέλει ύπΟ 

δυσμενείς συνθήκα; ι, Sζη είς ηlν Κωvσταντινούπολιv, 8\•ψ ό Μουντάνερ είχεν 

η δη πρΟ της μdχης Εγκαταλείψει nlν "Ελλάδα, έπαvελι1ι:Dν είς nlν Δύσιν 2• 

Άλλ' α; 'ίδωμεν έκ τοϋ πλησίον καl έν συντομίg την έξέλιξιν τών γεγο

νότων τα όποία &δήγησαv είς την σφαγΎJν παρα τΟν Κηφισσόν 8 • 

* * * 
<Όταν μετα διίο Ολων έτών καταδρομδ:ς r:Χνα ηΊν παραλιακfιν καl μεσό

γειον Θρgκην οι Καταλανοl Εκριναν, δη ή χώρα έκείνη δΕν παρείχε πλέον 

σοβαρι1ς δυνατότητας λείας και αίχμαλωπίας, άπεφάσισαν να μετακινηftοϋν 
πρΟ; δυσμάς. 'Απέβλεπαν κατα τα λεγόμενα τοϋ Ν-. Γρηγορά 4 είς τi}ν λείαν, 

ταUτοχρόνως δμως καl είς άναζήτησιν καταλλ1)λου τόπου πρΟς μόνιμον έγκα

τάστασίν των. Έπικειμένου του χειμώνας τοϋ 8τους 1307 είσέβαλον είς την 
Μακεδονίαν πορευι1έντες κατα μfjκος τών άκτών τοϋ βορείου Αίγαίου. 

« Κάκεί, τα πλείστα καταστρεψάμενοι και πολλης έαυτοUς τfiς έκ τών λαφύ~ 

ρων 8μπλ1)σαντες ώφελείας στρατοπεδεύουσι περl τΎιν Κασσανδρείαν »5
• ~Η 

περιοχfι τfις Κασσάνδρας είναι λόγcρ κλίματος πλέον η κατάλληλος πρΟς 
παραχείμασιν. 'Εκεί περιχαρακωftέντες άπεσκόπουν έρχομένης τΥjς Άνοίξεως 

να Επέλftουν έναντίον της μακεδονικfiς πρωτευούσης τfiς όποίας τα πλούτη 
00ς καl αι Εν αUτfi τότε διατρίβουσαι δύο αύτοκράτειραι, Είρήνη, σύζυγος 

τοϋ αύτοκράτορος ~Ανδρονίκου Παλαιολόγου, καl Μαρία, σύζυγος τοϋ υιοϋ 

έκείνου και σuναυτοκράτορος .Μιχαήλ, &πετέλουν &κατανίκητον δέλεαρ. Αί 

Εvαντι τΥ]ς Μακεδονίας διαftέσεις τών Καταλανών προβάλλουν μέσφ τijς έπι· 
γραφijς τijς σφραγίδας των « Στρατιδ τι'Ον Φράγκων τών άρχόντων τοϋ βασι
λείου τΥjς Μακεδονίας» 6. • Αναμφιβόλως ούτοι άπέβλεψαν είς &ναβίωσιν τοϋ 

πρΟ αίώνος σι.εδΟν σuγκροτηftέντος καl ταχέως Εκλιπόντος κράτους του Βο

νιφατίου τοU ΜομφερρατικοίJ. 

Πράγματι οί Καταλανοι μΕ τfιν Ελευσιν τfjς άνοίξεως τοϋ Ετους 1308 

1 Πρβλ. Κ r u m b a c h e ι-, BL(;2 , σ. 295. 
2 Ούτος εlχεν Cινιlχωρήσει πρΟ τοϋ 1308. Ίδ. Β u c lι ο η, Chroniques έ:tran· 

geres relatives aux expέ:ditions franς:aises ρendant le XIIIe siecle, Paι-is 184U, 
σ. LV!I. 

3 Διά η)ν άλληλουχi.αν τών Εν Μακεδονίq. καί Θεσσαλίq. γεγο,•ότων ίδ. R u b i ό 
y L 1 ιι c h, La compagnie Catalane sous le cotnmandement de Thibaut de 
Cbepoy ( Campagnes de Macέ:doine et de Thessalίe 1307-1310 ), traduit du 
Catalan par G. Ρ. Cicellis, Athenes 1935. Έδημοσιεύt}η έν LΉellέ:nίsme Con
temporain 2i':me Sέ:rie, seme annέ:e, fasc. 4- 6, geme annέ:e fasc. Ι. 

4 'Έν'fi-' Ο.νωτ., V!I 6, σ. 244, 21 έξ. 
5 ''Εν{}' &νο:iτ., VII 6, σ. 245, 9 έξ. 
6 Ο ύ. Μ ί λ λ ε ρ, <Ιστορία της Φραγκοκρατίας έν ΈλλάδL ( 1204 -1566 ), μτφρ. 

Σπ. Λάμπρου, • Α{}fiναι 1909-1910, σ. 305 καί 310, 

L• 
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έγκατέλειψαν τΟ στρατόπεδον τfίς Κασσανδρείας. ~Ενωρlς δμως διεπίστωσαν, 

δτι τα πράγματα δΕν ήσαν &ς τα έπε-θύμουν. <Q αυτοκράτωρ κατα την διάρ· 
κειαν τοϋ zειμGηος είχε λάβει μέτρα τοιαϋτα ώστε ή -θέσις των έν Μακεδονί!f 

νιJ άποβfi δυσχερΊlς. ~Αναδιωργάνωσε την clμυναν τών πόλεων τfjς μακεδονικfjς 

ύπαίδρου, διέταξεν δπως clνθρωποι καl κτήνη καταφύγουν έντΟς τών τειχών 
γειτονικών πόλεων, και γενικώς ηlν έρήμωσιν τfjς ιJπαί-θρου χώρας παντΟς 

άγα11οίί. Τέλος φοβούμενος άναστροφfιν τών Καταλανών πρΟς nlν Θρgκην, 

άπέφραξε τfιν άπΟ J\ίακεδονίας πρΟς αlιηΊv δίοδον διατάξας τfιν άνέγερσιν 
τείχους παρα ηlν Χρυσούπολιν ( Καβάλαν ), κα3έτου έπl τfjς ~Εγνατίας δδοϋ 1. 

Ό πλανήτης, ώς τοUτον Ονομάζει δ Γρηγοράς," στρατΟς έκείνος δΕν πιέζεται 
μόνον ύπΟ τfiς πείνης, άλλU. κατατρύχεται καl ύπΟ τοϋ φόβου, δτι fjτo δυνα

τΟν ό αύτοκράτωρ, ό δεσπότης τflς 'Ηπείρου, ό σεβαστοκράτωρ τών Νέων 

Πατρών καl δ ήγεμι:Ον τών Σέρβων, ύποψιαζόμενοι κεχωρισμένως έναντίον 

των έπίδεσιν τών Καταλανών, να συνασπισ-θοϋν είς κοινΟν έναντίον των 

άγώνα. Πριν fj είναι &ργU έστράφησαν πρΟς την προσιτωτέραv δι~ αUτοUς 

δδόν . ..-Ητο δΕ αϋτη ή πρΟς νότον, πρΟς τfιν Θεσσαλίαν, διανοιγομένη. ~Απέ· 

βλεψαν είς τfιν κατάκτησιν τfjς πλουσίας είς τρόφιμα Θεσσαλίας ε'ίτε καί 

τινος νοτιωτέρας περιοχfjς, δπου έγκα-θ-ιστάμενοι -θα Εθετον τέρμα εLς τΟν 

πλάνητα βίον των Ίi καl άπΟ Οπου θα έπετύγχανον έπάνοδον είς τU.ς έστίας 

των, άφου προηγουμένως {}d συνεβάλλοντο μΕ μίαν τών ναυτικών δυνάμεων 

της Εποχfjς, τfιν Βενετίαν Ίi τfιν Γενούην. 'Άλλως τε μΕ αUτΟ'Uς διατρίβοντας 

έν Κασσανδρείg ή λ δεν είς διαπραγματεύσεις δ μέγας δΟ'Uξ τών 'Α {}ηνών 

Γουtδων Β' Δελαρός, δι" άπΟ κοινοίί &γώνα πρΟς &νάκτησιν τών έν Πελοπον

νήσφ δικαιωμάτων έκείνου 2• 

ΤΟν χειμώνα τοϋ J 308 πρΟ; τΟ 1309 οι Καταλανοl διfjλ8ον 8στρατο

πεδευμένοι είς σημείον €yγU; τώv πρΟ; τΟν ΘερμαϊκΟν κόλπον προσβάσεων 

τoii 'Ολύμπου κα\ τijς 'Όσσης. Ή δε διαρπαγο] τijς πέριξ περιοχijς παρέσχεν 

είς έκείνους τα πρΟς τΟ ζην άναγκαία. Τfιν ανοιξιν τοϋ 1309 είσέβαλσν δια 

τfις κοιλάδος τών Τεμπών εlς τΟν έλληνικΟν σιτοβολώνα, τ1Ίν Θεσσαλίαν, 

χωρlς να συναντήσουν άντίστασιν. Τοϋτο δΕ διότι τότε 1l Θεσσαλία άvfiκεν 
είς τΟν νεαρΟν και &σθενικΟν σεβαστοκράτορα τώv Νέων Πατρών 'Ιωάννην Β' 

'Άyyελον ( 1303-1318 ). Το υπόλοιπον τoii Ι!τους εκείνου κα\ το μέχρι τijς 

&νο{ξεως τοϋ έπομένου 8τους ( 1310) διάστημα οι Καταλανοl κατηνάλωσαν 

έν Θεσσαλίg « δnοϋντες καl διαφδείροντες δσα μη έντΟς τειχών fισαν » 3• 

Παρα την τελευταίαν ταύτην μαρτυρίαν του Γρηγορα .φαίνεται δτι τα πρά-

1 Ν. Γ ρ η γ ο ρ fi., Sν{}' ιiνωτ., VII 6, σ. 246, 1 έξ. 

2 Μ u η t a η e r, ένδ·' άνωτ., κεφ. 240, σ. 250. ΧρονικΟν τοϋ Μορέως, στ. 

7274 έξ. ( έκδ. John Schn1itt, London 1904 ). 
3 Ν. Γ ρ η γ ο ρ α, έvtl·' άνωτ., VII 7, σ. 249, 10. 
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γ μα τα δΕν Εξειλίχ.flησαν κατ α τρόπον άμέτοχον κινδύνων καl δοκιμασιών 

καt δι. αύτσUς τους ε'ίσβ~λείς. Οί τοϋ δουκάτου τών Νέων Πατρών, άδυναR 
τοϋντες οί 'ίδιοι να Εμποδίσουν άποτελεσματικώς τοVς ΚαταλανοVς εϊς τΟ fρ~ 
γον των τfjς καταστροφΎjς καl τfjς διαρπαγfjς, άπηυ θύν-θησαν πρΟς τΟν αύτο~ 

κράτορα ζητοϋντες βοήθειαν 1• Δύο fiσαν αί μάχαι τ<Χς όποίας ό άποσταλεlς 

στρατηγΟς τοϋ αVτοκράτορος 'Α'•δρέας Χανδρηνός, 8πικουρούμενος ύπΟ τών 

κατοίκων, ώς δε μαρτυρεί τΟ ΧρονικΟν τού Γαλαξειδίου 2 κal ύπΟ προσελ· 
{}όντων κατόπιν προσκλήσεως του αύτοκράτορος κατοίκων τοϋ Γαλαξειδίου 

καl τοϋ Λοιδωρικίου, έκέρδησεν ε'ίς βάρος τών Καταλανών 3• 

Οι Καταλανοl είχον προ'ωΗηι'Jij μέχρις 'Όρι'Jρυος. Ήλι'Jον δ8 ο1Jτω εϊς 

έπαφΎιν μΕ τfιν ζώνη ν συμφερόντων τοϋ φραγκικοϋ δουκάτου τών Ά -θηνών. 

Φέρονται μάλιστα ώς κρατήσανtες τοϋ • Αλμυροϋ. τα πράγματα Εν Θεσσαλί~ 
δΕν 1]σαν εύχάριστα τόσον δι& τους Εντοπίους Οσον και δι& τους Επιδρομείς. 

Και οί μ8ν και οί δΕ άνεζήτουν διέξοδον. Οί μ8ν τών Νέων Πατρών είίρον 
τοιαύτην είς την μνημονευ-Β-είσαν συμμαχίαν των μΕ τΟν αύτοκράτορα τijς 

Κωνσταντινουπόλεως καl τΟν δεσπότην τfjς ~Ηπείρου, οί δΕ Καταλανοl είς 

τfιν άποδοχην της προσκλήσεως τοϋ μεγάλου δουκΟς τών ~Α-θηνών πρΟς 

συνεργασίαν Εναντίον των προηγουμένων. Την πρόσκλησιν τοϋ δουκΟς τών 

Ά-Βηνών ύπηγόρευσεν η Εξέλιξις τijς Εσωτερικfjς καταστάσεως είς αύτΟ τοϋτο 

τΟ δουκάτον των Ά·θηνών. ώς καl η τοιαύτη είς τΟ τών Νέων Πατρών. Καl 

ίδσU πώς εχουν &κριβέστερον τα πράγματα. 

Την 5ην 'Οκτωβρίου 1308 ό Γουtδων Β', ό τελευταίος τοϋ ο'ίκου 

τiϋν Δελαρος δοiιξ τiϋν Άι'Jηνiϋν, &πέι'Jνησκεν. Οi'iτος είχεν iiναλάβει την 
έπιτροπίαν τοϋ μνημονευ-&έντος άνηλίκου και &σ-Βενικοϋ σεβαστοκράτορος 

τiϋν Νέων Πατρiϋν &νεψιου του 'Ιωάννου Β' ( 1303 · 1318 ). 01Jτω τ& συ μ· 
φέροντα και Ενδιαφέροντα του φραγκικού Εκείνου κράτους τών ~Α-θηνών 

είχον έπεκτα&fj προς βορράν μέχρι τfjς 'Όρ{Jρυος καi πέραν αύτfjς έπl τfjς 

Θεσσαλίας. Οί τα πρώτα φέροντες Εν τψ δουκάτφ τών Νέων Πατρών άνη

συχοϋντες δια τΟ Ενδεχόμενον τfjς &ρπαγfiς του δουκάτου &πΟ μέρους τών 

Καταλανών είτε καl τf}ς ύπαγωγfiς τούτου είς τΟ τών ~ Αι9ηνών συνήργησαν 

είς την σύναψιν τfiς μνημονευθ-είσης μΕ τΟν αύτοκράτορα της Κωνσταντινου· 

πόλεως καl τΟν δεσπότην της ~Ηπείρου συμμαχίας. :Μάλιστα οί Εν Κωνσταν

τινουπόλει, 'Άρτu και Νέαις Πάτραις φέρονται UπΟ τοϋ χρονογράφου Μουν-

1 Θ ε οδού λ ο υ, ρήτορος τοϋ μαγίστρου, Πρεσβευτικός πρός τόν βασιλέα 

'Ανδρόνικον τόν Παλαιολόγον, έκδ. J. Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Grreca, Paris 
1830, τ. Β', σ. 199. 

2 ΧρονικΟν "Ανέκδοτον Γαλαξειδίου, έκδ. Κ. Σάfl>α, Ά~ijναι 1865, σ. 205. 
8 τα κατά τήν δρdσιν τοi} Χανδρη\•ΟU ίδ. Θ ε οδού λ ο υ, ρήτορος τοϋ μαγί

στρου, έν{}' dνωτ., Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Grreca, ΒΊ σ. 188-211 καi. δη 

σ. 199-201. 
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τάνερ ώς συμβλη{}έντες μΕ άντικειμενικΟν σκοπόν, δπως παρεμποδίσουν την 
ύπΟ τοϋ δουκάτου τών ~Α-θηνών Επαπειλουμένην προσάρτησιν τοϋ ύπΟ την 

ήγεσίαν τοϋ άσ&ενικοϋ ~Ιωάννου Β' τελοϋντος τοιούτου τών Νέων Πατρών. 
"Ο έπισυμβ&ς {}άνατος τοϋ μεγάλου δουκΟς τών 'Α-θηνών Γουtδωνος Β' 

' ,.λ'''' Α•ΝΠ'' ' Εφάνη προς στι γ μην απ ουστευων τα πραγματα. ι . ατραι εχειραφετη· 

ι'Jησαν τfjς ξενικijς έπιτροπ(ας. Διάφορον ομως γνώμην f'τρεφεν ό διάδοχος 

του Γουtδωνος ΒαλΊ'Jέρος Βριέννιος, κόμης του 'Αλητίου ( Lecce ). υ νέος 
δουξ τών ~ Αfl'ηνών, γενναίος καl δραστήριος 00ς ή το, εύflυς άμα τfi &ναλήψει 
της άρχfiς κατέστησε φανερΟν δτι κά-δε άλλο παρ& -&α άνεγνώριζε την έγκα· 
τάστασι ν προστασίας τfiς αϋτοκρατορίας τfiς Κωνσταντινουπόλεως Επl τών 
χωρών τοϋ σεβαστοκράτορος ~Ιωάννου Β~. "'Ητο &πεφασισμένος ν& φ-Β-άση 

καl είς Ενοπλον άγώνα. Τοϋτο δΕ καl Εγινε. 
ιο Βριέννιος έγκαταλιπcΟν την Εδραν του Επορεύ{}η πρΟς Βορρdν, καl 

διέβη τα σύνορα τοϋ δουκάτου τών Νέων Πατρών. Καl πράγματι τiιν 6ην Ίου· 
νίου 1310 εύρίσκομεν αύτΟν έν Λαμίg 1 • ~Εκεί κατα πασαν πι-Β-ανότητα έπανέ· 

λαβε τ&ς διαπραγματεύσεις, τας Οποίας ηδη ό προκάτοχός του έtχεν άρχίσει 
μετ& τών Καταλανών, δτε άκόμη Εκείνοι διέτριβον Εν Κασσανδρείg. Αί διαπρα

γματεύσεις έκείναι κατέληξαν ε\ς συμφωνίαν 2• Οι Καταλανοl προσελαμβά· 

νοντο είς τiιν ύπηρεσίαν τοϋ Βριεννίου δι~ Εξ μηνας Εναντι τοϋ ίκανοποιητικοϋ 
μισΊ3οϋ τών τεσσσάρων ούγκιών δι~ Εκαστον πάνοπλον ίππέα, δύο ούγκιών 

δι~ Εκαστον ψιλΟν ίππέα, μιdς δΕ ούγκίας δι~ έκαστον πεζόν. Προκατεβλή· 
{}ησαν είς αύταUς οί μισ-3-οl δύο μηνών καl οί Καταλανοl δΕν έβράδυναν νd 
παράσχουν δείγματα τfjς &ντιμισilίας των. ~ΕντΟς Εξ μηνών κατώρθωσαν να 

καταλάβουν τριάκοντα καl π/..έον κάστρα τών άντιπάλων 3 ι να διαρπάσουν 
,). , ~ ' ' ' ' ~ ' "' ''λ" , δ ' τ 11 ν χωραν εκεινων και να τους αναγκασουν ο πως ε υουν εις ιαπραγματευσεις 

μετ& τοϋ δουκΟς τών Ά{}ηνών. Αί Επιτυχίαι έκείναι τών Καταλανών είχον 
ο , ') ' ' _ο., ~ , ξ' , ' δ ' ως αποτε ,εσμα την συναψι ν συνυηκης ειρηνης μετ α υ αυτοκρατορος, εσπο· 

του τfjς 'Ηπείρου καl δουκΟς τών Ν. Πατρών άφ~ ΕνΟς και τοϋ δουκΟς τών 
Άilηνών &φ~ έτέρου 4• •Ωδήγησαν Ομως καl είς τfιν σφαγην παρ& τας Οχ{}ας 

τοϋ Κ ηφισσοίi. 

Κατd τΟν gον αίώνα έκυκλοφόρει μεταξυ τών eΕλλήνων παροιμία 

1 Τοϋτο συνάγεται έκ δωρητηρίου έγγράφου της 6 'Ιουνίου 1310, το οποίον ό 
ίδιος έν Λαμίq. ύπογράφει. Ίδ. G r e g ο r ο v i u s, Der Zug der catalanischen 
Companie nach Bδotien und die Scblacht am Kephissos, έν Sitzungsbericbte 
d. bayer. Akademie d. Wissenscbaften, Hίstorische Classe. Sitzung vom 8 
Januar 1887, σ. 25 ~ 40, σ. 30. Μ ι λ λ ε ρ, ένfl>' Ο.νωτ., σ. 318. 

2 Τοiις δρους ταύτης tδ. Μ u η t a n e r, έν{}' dνωτ., κεφ.- 240, σ. 250 έξ. 
3 Ό άρι-&μΟς ο'~Sτος παρεχόμενος ύπό τοU Muntaner φαίνεται εtς ήμaς ύπερ

βολικός. 
4 Μ u n t a n e r, έν{}' άνω"t,, κεφ. 240, σ. 251. 
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« Φράγκον, φίλον εχης, γείτονα μη εχης » 1 . AUnΊ φαίνεται Lσχύουσά πως 

καΙ. ώς πρΟς τοUς ΚαταλανοVς Ο χι μόνον δια τοVς "Έλληνας, άλλα καL δι' α υ

τΟν άκόμη τΟν Φράγκον δούκα τών 'Αθηνών Βριέννιοv. Ό τελευταίος, δταν 
είδε η) ν είρήvην και nΊv fJέσι v του βελτιωμέvηv κατ α τα βόρεια σύνορα τοϋ 

δουκάτου του, fδειξεν είς τοiις συμμάχους του, δτι τοϋ ήσαν άνεπι{}ύμητοι. 

Καl άκριβώς, &φοϋ εξέλεξεν Εκ τών τάξεων τώv Καταλανώv διακοσίους ίππείς 
καl τριακοσίους πεζοVς έκ τών καλυτέρων, tO'Uς όποίους ύποσχεΗεlς μισθΟν 

καl γαίας πρΟ; έγκατάστασιν προσέλαβεν ε'Lς n)v ύπηρεσίαν του, διέταζε tO'Uς 

λοιπΟ'Uς να έγκαταλείψουν τα έδάφη του, &φοϋ προηγουμένως παραδώσουν 
εΊς αVτΟν τα δσα είχοv καταλάβει κάστρα. ~Η -θέσις εκείνων απέβαινε και 

πάλιν δυσχερής. Είχον πιστεύσει δτι μετδ. την-επιτυχfi εκείνην συνεργασίαν 

ftα ήτο δυvατΟν να τερματισ17fi ό πλ1νη; βίο; των.Ήρν1litησαν να συμμορφω· 

-θούν .πρΟς τUς διαταγας τοϊί δουκΟς και dφοϋ ι'Jπέμνησαν τi)ν Εναντι αUτών 
δφειλ1)ν των δεδουλευμένων μισθών τεσσάρων μηνών, προέτειναν να &να

γνωρίσουν αVτΟν ώς κύριον των προσφάτων κατακτήσεών των UπΟ τΟν δρον 

νδ. παραμείνουν εκεί! καl τοUτο κα&όσον δ8ν Εβλεπον ποϋ -θδ. ήτο δυνατόν 
δι~ αUτοVς να καταφύγουν. ~Η άπάντησις τοϋ Βριεννίου fi_τo Εμπλεως μεγα· 

λαυχίας. ~Απήντησε, καft~ δ. λέγει ό :Μουντάνερ, δτι συντόμως -θδ. δείξn εlς 

αUτοVς τΎ]ν δύναμίν του 2• 

·ο χειμΟJV τοίi 1310 πρΟς τΟ 1311 διέρρευσεν εν μέσφ προπαρασκευών 
τού δουκός. Οί Φράγκοι τιμαριοϋχοι της dνατολικΎjς ΣτερειΧςι τών νήσων 

καl τΎjς Πελοπονν1lσου &νταπεκρί-θησαν εΊς την πρόσκλησιν τοϋ Βαλflέρου 

Βριεννίου 3• Άρχομένης δ8 τΥjς &νοίξεως τοϋ 1311 ό Βριέvνιο; εδρέitη επι 
κεφαλής δυνάμεως δ σης οUδέποτε είχε .διατελέσει UπΟ τ&ς διαταγ&ς δουκΟς τών 

Ά-θηvώv. Αί δύο σύγχρονοι πηyαl διάφορον δίδουν τών συγκεντρωθεισών 
δυνάμεων άρι-θμόvι οUχ ήττον δμως καl αί δύο μέγαν. Οϋτω δ ΚαταλανΟς 
χρονογράφος _Μουvτάνερ 4 δίδει τΟν άρι&μΟν τών έπτακοσίων ίππέων Φράγ

κων καl ε'ίκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεζών. Ό Ν. Γρηγοράς 5 άναβιβάζει τδ.ς 

δυνάμεις Sκείνας εlς Εξ χιλιάδας τετρακοσίους ιππείς και εΊς UπΕρ τδ.ς δκτω 

χιλιάδας πεζούς. Ένι$ τέλος τΟ άραγωνικΟν ΧρονικΟv του 1\.fορέω; 6 είς δύο 
χιλιάδας ίππείς καl εΊς τέσσαρας χιλιάδας πεζούς. ςΟπωσδήποτε αί δυνάμεις 

Sκείναι fισαν σοβαραι δια τiιν έποχfιν περl τfjς Οποίας δ λόγος καl επ~ αUτών 

1 Ε ί η h a r d ( Ε g- i η h a r d ) , Vita Caroli Magni. Ί-Ι παραπομπη εκ του 
Κ. • Αμάν τ ο υ, ΊστορLα του Βuζαντι\•ου κράτους 1 Λ', σ. '390, ση μ. 2. 

2 "Εν-&• &νωτ., κεφ. 240, σ. 251. Ίδ. ΧρονικΟν 1\-ίορέως, στ. 7290. "Ο Γρηγο-
ρι1ς (σ. 252, 3 ) λέγει Οτι εζήτησαν άδεια ν διελεύσεως διά τής χώρας του δουκός. 

3 Ποίοι οίίτοι ίδ. l\1 (λ λ ε ρ, Εν-&' ά\•ωτ., σ. 319. 
4 Κεφ, 240, σ. 251 - 252. 
5 VII 7, σ. 252-253. 
6 'Εκ το1) Μ ί λ λ ε ρ, Εν-&' άν(!)τ. σ. 320. 
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βασιζόμενος δ Βριένvιος ilλπιζεν Οχι μόνον τοUς ΚαταλανοVς να συντρίψιι 

« άλλδ. καl πάσας έφεξΎjς χώρας καl πόλείς Ciχρι Βυζαντίδος εξειν ύποχει· 

ρίους » 1 . Συνέβη δμως εντελώς τΟ άντί"θετον! 

~Η -θέσις τών Καταλανών, οί Οποίοι άνήρχοντο εΊς τρείς χιλιάδας πεντα· 
' ~ ~ ' ~ ' ) 'δ ζ ' ~ ' ) ' ~ cι ' "ι' ' κοσιου; ιππεις και εις τεσσαρας χι .ια ας πε ους επι π 1εον αριυμος αιχμα .ω· 

των των, οί όποίοι ενετάχι~ησαν εlς τας τάξεις των ώς τοξόται! άπέβη δειν1Ί. 

Ν δ. ύποχωρήσουν πρΟς βορρdν; Θα προσέκρουαν εΊς τας ύπΟ τΟν Άνδρέαν 

ΧανδρηνΟν δυνάμεις. Είzον δΕ γνωρίσει καl μάλιστα Οχι πρΟ μακροϋ χρόνου 

τΟ:ς 'iκανότητας εκείνου καl την μαχητικότητα τών στρατιωτών του. 'Άλλως 

τε τοιοϋτ6 τι πα Ε'φερεν αύτοUς καl πάλιν μακρό.ν τfjς εΊς η)ν Δύσιν άφετη· 

ρίας των! επl πλέον δε εΊς περιο;οΊν- -η όποία δΕν προσεφέρετο εlς λεηλασίανι 

κα{}όσον αύται μό/,ις την είχον διατρέξει λεηλατοϋντες καl αlχμαλωτίζοντες. 

ΠρΟς νότον, λοιπόν 1 διηνοίγετο δι~ αύτοVς όδΟς ε'ίτε λείας είτε καl έπανόδου 

ο'ίκαδε, ε'ίτε άκόμη καl μονίμου εγκαταστάσΗhς των 1 εφ' δσον βεβαίως 11-θε· 

λον κατισχύσει τού άντιπάλου των δουκΟς των ~Α-θηνών. ΠρΟς νότον έπίσης 

παρώ&ουv αύτοVς καl οί του δουκάτου τc'δν Ν. Πατρών. Ούτοι μα-θόντες 

τ1lν εντασιν τών σχέσεων Καταλανών καl μεγάλου δουκΟς παρενέβησαν προ

τείνοντες εLς τοiις πρώτους τ1lν χορήγησιν χρημάτων καl Οδηγών, o'i Οποίοι 

{}α ώδήγουν αUτοVς εν dσφαλείg δια μέσου δυσβάτων περιοχών τοϋ δουκάτου 

πρΟς τiJν Ι3οιωτίαν καl την ~ Αχα'ίαν, «χώραν άβράν τε καl εVκαρπον καl πολ-
' ' ' , ' ., ' ., ~ δ ' ... }) 2 λας κεκτημενην τας χαριτας και αμα προς οικησιν επιτη ειοτατην πασων . 
τα πάντα συνηγόρουν ύπ8ρ της άντιλήψεως δτι οί Καταλανρι η ι~α &πέ-θνη

σκον πίπτοντες εLς τd πεδίον της μάχης η -θδ. ·Εζων Εν δόξu. 'Αλλα ποίον ή το 

τΟ πεδίον τfjς μά;ι.ης, δπου ιΞκρίitη 1l τύχη Εκείνων; 
Οϋτω 6φι~άσαμεν είς τΟ 6πίμαχον σημείον τοϊi {}έματός μας. Αι -περι· 

γραφαl τώv συγχρόνων Γρηγορd καl l\1Όυντάνερ φέρουν πρΟς σημείον τfjς 

UπΟ τοϊi Κηφισσοϋ διαρρεομένης χώρας. Άντι{}έτως αί παραλλαγαί, έλληνικ1Ί 

καl γαλλικ1Ί, τοϋ Χρονικοίί τοϋ 1\1ορέως καl ό Σανούδος dναφέρουν τΟν 

~Αλμυρόν 1 ώς πεδίον τfjς μάχης. Διαφωνοϋν αί πηγαί, διόλου περίεργον τΟ 

δτι διαφωνοϊiν καl οί νεώτεροι ερευνηταί. Οί μf:ν δέχονται την πόλιν της 

Θεσσα/,ίας, οί δ8 τούνανϊίον δέχονται παρόχ{}ιον τοϋ Κηφισσοϋ EyyVς τi]ς 

Κωπα"ίδος σημείον. Κα-θι:Ος ελπίζομεν να άποδείξωμεν, οί τελευταίοι εUρίσκον· 

ται εγyι1τερον πρΟ; τα πράγματα χωρlς δμως καl να επιτυγχάνουν &πολύτως. 

Πρlν η δμως προβώμεν εΊς την άνάπτυ'ξιν των &πόψεών μας επl τοϋ πεδίου 

τfjς μάχης! άς 'ίδωμεν τα κατ' αϋηlν. 

* * * 
1\18 τi]ν ελευσιν τfjς άνοίξεως τοϋ Ετους 1311, κατα την γνώμη ν μας, οί 

1 Γ ρ η γορϋ., Εν{}·' &νωτ., VΠ 7, σ. 253, 3-4-
2 Γ ρ η γ ο ρ α, 8"-&' &νωτ., Vll 7 1 250, 5 έξ. 
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Καταλανοl εύρέ{}ησαν Εστρατοπεδευμένοι, συμφώνως πρΟς τ& λεγόμενα των 

δύο συγχρόνων τών γεγονότων συγγραφέων Ν ικηφόρου Γρηγορα καl Ι\ιfουν

τάνερ 1, είς σημείον νοτίως τών Θερμοπυλών. Καl ό μ8ν Μουντάνερ όμιλε~ 

άορίστως περt σημείου έγγiις τών ~ ΑfJηνών 2, ό Γρηγορdς 8 Ομως προβαίνει 

σαφέστερος όμιλών περl σημε(ου επl της δεξιάς οχilης τοϋ Κηφισσοϋ ποτ<t· 

μοϋ. ι Ως δε {}d δείξω μεν, πλησίον τοϋ ποταμοϋ Εκείνου πράγματι είχαν στρα~ 
τοπεδεύσει οί Καταλανοί, Οχι δμως είς σημείον, τΟ όποίον ή μέχρι τοϋδε 

ίστορικi} Ερευνα Εχει &ποδεχ-Βij. ''Εν πάση περιπτώσει οί Καταλανοl &ρχομέ~ 

νης τijς &νοίξεως τοϋ Ετους Εκείνου ειJρέ{}ησαν νοτίως τών βορείων συνόρων 

του δουκάτου τών ~ Α17ηνών. 

~Α ντι {}έτως ό Βριέννιος την αυτην έποχην εύρέ{}η Επl κεφαλf}ς τών 

άξιομάχων δυνάμεών του πέραν των συνόρων του δουκάτου του, είς περιοχην 

ή όποία &νijκεν είς τΟ δουκάτον τών Νέων Πατρών καl την όποίαν πρΟ 
όλίγων μηνών χάρις είς την &ρωγην τών σημερινών του Εχ17ρών είχε κατα

λάβει, και άκριβώς είς την Λαμίαν, τΟ Ζητοϋνι τών μεσαιωνικών χρόνων. 

~π Εκεί παρουσία του Βριεννίου μαρτυρείται άπΟ την Εν Λαμί~ κατα την 10 
Μαρτ(ου 1311 συνταγείσαν δια8ήκην του'. 'Ασφαλώς δΕ 8a είχε φilάσει εκεί 
τούλάχιστον πρό τινων ήμερΟΟν πρΟ τfiς 10 Μαρτίου. co Βριέννιος γενναίος 
και πεπειραμένος στρατιώτης τελεί Επl κεφαλf}ς έπιλέκτου δυνάμεως. ~ Αποβλέ

πει είς την συντριβΎιν τών &ντιπάλων του, μάλιστα δε κατα τα λεγόμενα του 

Γρηγορα, ώς ε'ίπομεν, φιλοδοξεί ~τι μεγαλύτερα, i)τοι Επέκτασιν τών κτήσεών 

του πρΟς βορρι'iν εϊς βάρος τών αύτοκρατορικών τοιούτων, Ενδεχομένως καl 

μέχρις ω)τfiς τfjς Κωνσταντινουπόλεως. Γνωρ(ζει ομως παραλλήλως τi]ν &πο· 

φασιστικότητα και μαχητικότητα τών πρΟ τών ποδών του &ντιπάλων, τών 

Καταλανών, ώς Επίσης καl τα άδηλα της μάχης. 'Άλλως πως εlναι άδύvατον 

να ~ρμηνευ8ii το γεγονος τfjς συντάξεως διαilήκης όλ( γας fιμέρας προ τfjς 

μάχης. 

Ό μέγας δοuξ εν Λαμ(~ εuρισκόμενος /'χει πληροφορηilfi το σημείον 

στρατοπεδεύσεως τών Καταλανών καl τ7Ίν έπομένην η μει'tεπομένην τijς 10 
Μαρτίου Εξέρχεται τfiς πόλεως μΕ κατεύ-θυνσιν πρΟς νότον. Έκεί που, ώς 
είπομεν, εϊς σημείον της ύπΟ του Κηφισσου διαρρεομένης χώρας συγκρούεται 

ι Έκ πρώτης Οψεως μόνον διαφέρει τΟ έπίσης σύγχρονον Χρονικόν ·τoiJ Μο

ρέως, διότι ώς έν συνεχεί~ -&α δειχil'fι καί τα ύπ" αύτοii παραδιδόμενα δΕν dντιτί

-&ενται εtς λεγόμενα τών Γρηγορa καί Μουντάνερ. 

2 Κεφ. 240, σ. 252: Mais ceux-ci, qui le surent, sortirent avec leurs 
femmeS et leurs enfants en une plaine pres dΆthenes. 

3 "Εν-&' ιiνωτ., VII 7, σ. 251-252. 
4 D' Α r b ο i s d e J u b a i n ν i 11 e, Voyage paleographique dans le de

partement de 1' Aube, Troyes et Paris 1855, σ. 332 έξ. •Η παραπομπη έκ το'ίί 

Gregorovius, ένb' άνωτ., σ. 37-38. Ίδ. καί Μιλλερ, έν<&' d.νωτ.,σ. 323. 
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μ8 τόν &ντίπαλον καl Επαλη{}εύουν τα κακα προαισ-θήματα ύπΟ τώv όποίων 

διακατείχετο, ώς τοϋτο μαρτυρεί η σύνταξις τfjς δια-θήκης του. τα προαι· 
σ{}ήματα Εκείνα 11α ένετά{}ησαν, &ναμφιβόλως, καl &πΟ συμβαν έπικειμένης 

πλέον τflς μάχης. "Ως ηδη ε"ίπομεν, ό Βριέννιος καταγγείλας τ1)ν μετα τών 

Καταλανών σύμβασιν Εδέχ-θη να κρατήσu, καl πράγματι Εκράτησεν εϊς τ1)ν 

ύπηρεσίαν του, κατ~ άπόλυτον Εκλογήν του, διακοσίους ίππείς καl τριακοσίους 

πεζούς. Οί Επίλεκτοι Εκείνοι Καταλανοί, οί όποίοι μέχρι τότε ήγνόουν Επα
κριβώς τCtς προ17έσεις τοίί μεγάλου δουκΟς ~ναντι τών συμπατριωτών των καl 

συμπολεμιστών των, δταν διεπίστωσαν, δτι άντικειμενικΟς σκοπΟς τών προε· 

τοιμασιι'.i)ν καl μετακινήσεων τοϋ Βριεννίου fiτo η συντριβη τών όμοε&νών 
και συμπολεμιστών των, προέβησαν είς τα μάλιστα άρρενωπ1)ν καl τιμητικ1)ν 

δ " ~ ' ~ ' "Ε ' ' α ~ ' Β ' Τ' ι αυτους ενεργειαν. ν σωματι παρουσιασυησαν εις τον ριεννιον. α 

δσα είπαν εϊς αυτΟν μάς διασώζει ό συμπατριώτης των χρονογράφος Μουν

τάνερ. "Έχουν δ" ώς έξης: «Κύριε, οί άδελφοί μας εlναι Εδώ. Βλέπομεν, Οτι 

11έλετε να τους Εξοντώσετε. Τούτο δμως είναι άδικον, είναι ~yκλημα. Σας 
δηλοϋμεν ώς Εκ τούτου, δτι {}έλομεν να άπο17άνωμεν μαζί των. ΣCiς άψηφοU

μεν καl κηρύσσομεν τΟ'Uς Εαυτούς μας άπηλλαγμένους τών άπέναντί σας ύπο
χρεώσεων ». "'Εμπλεως μεγαλαυχίας fjτo η &πάντησις του μεγάλου δουκός. 

Πηγα(νετε να χα8i'jτε μαζu μΕ τοuς tiλλους, fjτo πράγματι η &πάντησις. Ή 

αίφνιδία Εκείνη Ενίσχυσις τών &ντιπάλων {}(ι πρέπει να δεχftώμεν, δτι &vησύ· 
χησέ πως τΟν Βριέννιον, καίτοι αϋτη Εσχε τΟ άντίβαρόν της κατ~ Εξ "ίσου 

αίφνίδιον δια τους άντιπάλους του τρόπον. Οί Τσϋρκοι καl οί Τουρκόπουλοι 

ύποψιαζόμενοι, δτι δλα αύτ& ήσαν προσποιητα καl δτι είς την πραγματικό
τητα μέγας δουξ καl Καταλανοl &πειργάζοντο την Εξόντωσίν των, άπεσύρ· 
ftησαν εϊς γειτονικόν τι σημείον, άναμένοντες την Εξέλιξιν τών πραγμάτων. 

ΤΟ &ντίβαρσν δΕ Εκείνο καλύτερον ftα fiτo, ώς άπεδείχ-θη ΕντΟ; δλίγου, ECtν 

δSν είχε παρουσιασ171}. 

Οί Καταλανοί, κατ& τα λεγόμενα τοϋ Μουντάνερ, &κολου17ούμενοι &πΟ 
τα γυναικόπαιδά των Εστρατοπέδευσαν είς πεδίον Οχι μακραν τώv 'Α{}ηνών, 

Εκεί δΕ ύπάρχον τέλμα έχρησίμευσε δι& την &νέγερσιν όχυρού στρατοπέδου. 

Έναντίον τών Εκεί Εστρατοπεδευμένων Καταλανών Επηλ{}εv ό δοiιξ τών ~Α-δη· 
νών. Παρέταξε τας·δυνάμεις του, προτάξας τοiις μ8 χρυσούς πτερνιστfjρας Γάλ

λους και άλλους τfiς (Ελλάδος ίππότας. Έπl κεφαλijς τών ίπποτΟΟν Εκείνων τε-

17εlς ~καμεν ~ναρξιν τrjς Επιftέσεως. Οί ίπποι Ομως &φηνιάσαντες, λόγφ τών 
φωνών καl tJ.λλων {}ορύβων τών Καταλανών, Εστράφησαν πρΟς τΟ μέρος δπου 

ηπλοϋτο τΟ τέλμα, μέσα είς τΟ όποίον καl Εβυ17ίσ8ησαν κα{}ηλω{}έντες αUτοl μ8 
τοi,ς άναβάτας των. Τότε, συνεχίζει δ Μουντάνερ, οί Τοϋρκοι καl οί Τουρκό
πουλοι άντιληφίtέντες τί είχον να Κάμουν, Εξεχύθησαν Εναντίον τών Φράγ-

"' δ' ' λ _Q.' ' ~ ' •Α ' ' .. ' "' -καιν, ,1 ε επακο ουυησασα μαχη ητο τρομερα. πο τους επτακοσιου; ιππεις 

μόλις δύο διεσώ-θησαν, δ Βονιφάτιος ό Εκ Βερώνης τριτιμόριος τfiς Ευβοίας, 
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καi ό Ρογ}iρος Δελώρ, ε1Jγεν1lς Εκ Roussillon. ΔΕν ~το δΕ διάφορος καl ή 

τύι.ΎJ τΥjς UπΟ τΟν Βριέννιον πεζικής δυνάμεως· κα8~ α &ναφέρει ό Μουντάνερ, 

αί άπώλειαι &νfιλ1Ίον εί,ς ε~ίκοσι χιλιάδας. Οί παρεzόμενοι &ριftμοl καΙ. είς 

τας δύο περιπτώσεις άφίστανται της πραγματικότητος. Είδικώς περl. τών ίπ~ 

ποτών προκειμένου γνωρίζομεν &:λλο8-εν, Οτι καl άλλοι έκτΟς των δύο UπΟ 

τοϋ 1\ίουντάνερ μνημονευομένων διεσώ-βησαν 1• ~Εν πάση περιπτώσει ή μάzη 

Εκείνη ήτο άπΟ τας φοηκωτέρας τdς όποίας Εγνώρισεν ό χώρος τfjς, CΕλλά

δος, καi Εi1εσε τέρμα εlς nlv Επl τώv "Α {}ηνών κυριαρχίαν τών Φράγ

κων. "Η Καταλαvικη "Εταιρεία Εγινε δι~ &ρκετCις δεκαετηρίδας κυρία τοϋ 

δουκάτου. 

Ζωηροτέρα -καl διεξοδικωτέρα, Οχι δμως, ώς ι1α "ίδωμεν, άπΟ γεωγρα

φικiϊς καl αύτη απόψεως &ναμφιλέκτως σαψ1lς, είναι ή περl της μάχης &φή

γησις τοϋ Γρηγορα. Κατ" αί,τΟν οί Καταλανοί, &q::οϋ ελαβον τα συμπεφωνη

μένα χρήματα καl ΟδηγοVς Εκ μέρους τοϋ σεβαστοκράτορος Ίωάνvου Β' 

·Αγγέλου είσέβαλον είς τ'fιν Βοιωτίαν καl Εστρατοπέδευσαν Οz.ι μακραv τοϋ 

Κ ηφισσοϋ 2 • Πληροφορη{}έντες, Ο τι αί δυνάμεις τοϋ άντιπάλου των fισαν 

άσυνήΗως μεγάλαι, ά)ργωσαν τΟν χώρον, δπου κατα τiιν κρίσιν των -a-α Εδει 

να συγκροτηι~ίi η μάχη. Παρωχέτευσαν ϋδωρ Εκ τοϋ ποταμοϋ και Επότισαν 

τΟν χώρον- Εκείνον, εϊς τρόπον &>στε να μεταβληι~ii εϊς Εκτασιν λασπώδη, είς 

nlv Οποίαν είσελαϋvον τυχΟν τΟ ίππικΟν ttα κα-θ-ηλσϋτο λόγφ του βάρο-υς 

του καl εύzερώς .aα ήχρηστεύετο. Πρfiγμα τΟ Οποίον και συνέβη, ώς {}ιΙ 

'ίδωμεν. 

Ό μέγας δοvξ εξ ι'iλλου, πληροφορη{}εiς n)v είσβολ>]ν, επηλ{}εν εναντίον 
τών εϊσβολέων. ΟiSτος << fJεασάμενος τΟ πεδίον πολλjj ηj χλόυ τfίς πόας 

κατάκομον καί μηδέν τών γεγονότωJ' ύπονοήσας βofj καί παρακελεύομασιν 

{[μα τοίς άμφ" αυτφ πδσιν ίππεϋσιν όρμf!. κατd τώγ_ πολεμίων, dκιν1}των 

... έστώτωγ καί η)ν αύτοϋ πρσσδοκώγτων l/φοδωι. Άλλd πρίν εlς μέσον 

,έλfJεί1ι τδ πεδίον, &5σπερ στερψ τινί πεδηfJέντες οί ίπποι δεσμίρ τψ ηjς 

ύγραν1Jείαης γης πρΟς την τών ποδών {J-ρασυτέραν βάσι~ μάλα ύπείκοντι, 
-οί μεν ff.μα τοίς ίππεϋσιν l:κυλίσJ•το κατd τοiί πηλοiί· οί δΒ τοVς ίππέας 

άποβαλ6ντες πλημμελώς l:φέροντο κατd τού πεδίου· oi δ~ τοVς πόδας συγ
καταχ(hσαντες έφ' ένδς ϊσταντο, κα{}άπερ ανδριάντας_ τσVς l:πιβάτας άνέ

χοντες » 8• Είίκολον ή το πλέον τΟ 8ργον τΥjς Εξοντώσεως δια τοiις εUελίκτους 

Καταλανούς. Οί κα{}ηλωμένοι εlς την λάσπην ίππόται πληττόμένοι δια βελών 

8ξωντώίtησαν. cH &προσδόκητος Εκείνη τροπη 8πηρέασεν, c'Ος ήτο έπόμενον, 

τΟ φρόνημα και της υπολοίπου δυνάμεως τού δουκός, τf)ν όποίαν φεύγουσαν 

ι Μ ί λλε ρ, εν&• άνωτ., σ. 325. 
2 'Έv&' &νωτ., VII 7, σ. 252, 10 έξ. 
3 Αύτό-&ι, σ. 253Ί 7 έξ. 
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εν διαλύσει ο! Καταλανοl κατεδίωξαν μέχρι Θηβών καl Ά {}ηνών. Ούτοι 
κε δ , ' , ~•.Q , ~ • λ • β 

ρ ησαντες την μαχην εuεσαν τερμα εις τον π ανητα ίον των. 

* * * 
(Η μάχη Εκείνη συνεκίνησεν εύρέως τΟν φραγκικΟv κόσμον τfjς Δύσεως 

και τfjς Ά νατολiiς, καl τοϋτο Οχι μόνον λόγφ τοϋ Επιλέκτου καl πολλοϋ 
αϊματος τΟ όποίον κατ' αύτ'fιν Εχύι~η, &λλα καl λόγφ τών πολιτικών συ-νεπειών 

τας όποίας είzεν είς τΟ ίστορικώτεροv μέρος τf}ς έλληνικfjς γrjς. 'Ό&εν διό/,ου 
περίεργον τΟ γεγονΟς δτι t1)ν μάχην μνημονεύουν σύγχρονοι πηγαι καl δτι 
μ8 αUτην πολλοl τών νεωτέρων έρευνητών Εχουν άπασχολη{}i). co χρονικΟς 
καl ό γεωγραφικΟ; προσδιορισμΟς ένΟς ίστορικοϋ γεγονότος είναι Εκ τών 
σημαντικωτέρων Επιδιώξεων τfίς ίστορικijς Ερεύνης. Προκειμένου μΕν περl 
τοϋ πρώτου καl εlς δ, τι άφορg την περl rjς ό λόγος μάχην, η νεωτέρα Ερευνα 
" λ'ξ ' c ' ' " ' ' Α" εχει κατ α η ει εις ομοφωνα και οριστικα συμπερασματα. υ τη συνεκροτή 3η 

τfιν 15 Μαρτίου 1311. ΤΟ άντί{}ετον συμβαίνει προκειμένου περl τοίί τόπου, 
δ που Ελαβε χώραν. ι: Η διαφωνία τών νεωτέρων ερευνητών όφείλεται, ώς Ηέ~ 
χίtη, είς την τοιαύτην τών πηγών. 

Οϋτω ό J\1ουντάνερ, άφοϋ παρέι~εσε τα κατα η)ν καταγγελίαν τfiς μεταξ.U 
τών Καταλανών και τοϋ μεγάλου δουκΟς συμβάσεως καl τας πρΟς Επίίtεσιν προε

τοιμασίας τοϋ δουκός, έπάγεται : « 'Εκείνοι όμως (δηλ. οί Καταλανοί ), οί 
όποίο ι έγνώριζον τοVτο (δηλ. τfιν εξόρμηση• τού δουκός ), έ~Fjλ{}ον με τdς 
γυναίκας των καl τd τέκνα των εlς μίαν πεδιάδα πλησίον τώv ~Α{}ηνών. 

Έκεί ύπίjρχεν ένα τέλμα, τΟν όποίον rj ~Εταιρεία έχρησιμοποίησε διd την 
, , , Ε' ' οχυρωσιν της ... ». ις την πεδιάδα Εκείνην ελαβε χώραν η μάχη και είς τΟ 

τέλμα έκείνο βυΗισίtέντες εύρον τΟν {}άνατον ό δοiJξ καl οί Φράγκοι ίππόται 
του, ώς Ίjδη εξετέι'Jη. 

'Ο Γ - ί ' " δ ξ δ ' ' e ' ~ , ρηγορας ε ναι, ω; ειπομεν, ιε ο ικωτερος και ευρισκεται εγγυτερον 

πρΟς τα πράγματα, χωρlς δμως να είναι καl &διαφιλονεικήτως σαφής. 'Έχουν 
δΕ τα λεγόμενά του ώ; έξης: Οί Καταλανοι «&μα f;ρι τά τε χρήματα καί 

τοVς πομποVς παρ~ αύτών (δηλ. τών τοϋ δουκάτου τών Ν. Πατρών) εlλη
φότες ύπερβάλλοvσι τd μετd Θετταλίαν όρη· καl δι.aβάvτες τdς Θερμοπύλας 

δ' 'Δ'δ' ''Κ' στρατοπε ευουσι περι τε οκρι α και ποταμον τον ηφισσσν . .. » 1• (τα εν 

συνεχείg περι Κηφισσοϋ λεγόμενα μαρτυροίίν πλημμελij γεωγραφικ1]ν γνώσιν 

τfjς περιοχijς ). « Έπεl δέ, συνεχίζει ό Γρηγοράς, την τών πολεμίων έπύ

Οετο έφοδον δ τήν τε τών ΆΟηνών καΙ Θηβών διέπων άρχljν ... ΙjΟροιζε 

τdς δυνάμεις διά τε τοϋ φfJινοπώρου καl χειμώνας ές έαρ. Παρεσκεvάζοντο 
δε καl οί Κατελάvοι ... » 2• 

1 Αύτό-&ι, σ. 251, 8 έξ. 

2 Αύτό-&ι, σ. 251, 22 έξ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΗΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣDC)ΥΔΩΝ ~Εrος Κ'Σ' 
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- -«'Έαρος μΑν οfν έπιγενομένου διαβάντες οί Κατελάναι τδν Κηφισ
σδν κατεστρατοπέδευααν περl την Βοιωτίαν ού πόρρω τοϋ ποταμοϋ, αύ_τοϋ 
που συατi]ναι τΟν πόλεμον περιμένοντες ... άκηκσότες δ' όσον ούδέπω τοVς 
πολεμίους έφεαη]ξοντας άροϋσι μΕν τήν γfjν έκείνην δ.πασαν, l:'νfJa συστi]ναι 

τΟν πόλεμον έγνωσαν. ''Έπειτα περιταipρεύσαντες καt- διώρυχας άνοίξαντες 

έκ τοiί ποταμού Ολον άρδεύουσι τΟ πεδίον οϋτω πλουσίως, ώστε έλλιμνάζειν 

καl άνίσχυρον την βάαίν τών Ίππων ποιείν,_ συγχώνVυμένων τφ πηλφ τών 

ποδών και ούκ εύχερώς έχόντων κινείσ{}αι ». 
--:- << Καl μην_ δη μεσοϋντος έαρος έφίαταται καl ό τijς χώρας άρχηγδς 

πολVν έπαγόμενος στρατδν ... Θεασάμ8νος γdρ τΟ πεδίον πολλfj τfi χλόυ της 
πόας κατάκομον και μηδ'έv τώv γεγονότων ύπονοήσας βοfι καl πα-ρακελεύσμα

άιν δμα τοίς άμφ' αύτψ πiiσιν ίππεVσιν όρμif κατd τών πολεμίων, άκινήτων 
έξω τοϋ πεδίου κατd χώραν έστώτων και την αύτού προσδοκώντων έφο

δον .. -. »ι. τα &ποτελέσματα τfjς εκεί συγκροτηftείσης μάχης παρεftέσαμεν η δη. 
~Εν δλίγοις κατα τα λεγόμενα τοϋ Γρηγορd οί Καταλανοl Εφftασαν ε'ίς 

τΟ εν Βοιωτίg πε~ίον τfjς μάχης είς δύο στάδια. 'Άνοιξίν- τι να -διαβάντες τας 

Θερμοπύλας έστρατοπέδευσαν είς την Λοκρίδα παρα τfιν &ριστεραν Οχftην 
τοϋ Κηφισσοϋ, είς σημείον δηλ. κείμενον παρα -τΟν άπΟ τών όρίων τfjς 

Άμφικλεtας ( Δαδtου) μέχρι τών της Δαυλεtας ροίiν τοiί ποταμοίi. Την 
έπομένην "Α νοιξι ν διέβησαν τΟν Κ ηφισσΟν καl fίλ&ον ε'ίς τ1)ν Βοιωτίαν, Ο που 

έγγVς καl πάλιν τοϋ αlJτοϋ ποταμοϋ έστρατοπέδευσαν καl Οπου Ελαβε χώραν 
μετ& πάροδον ΕνΟς καl ήμίσεος μηνΟς ή σύγκρουσις μΕ τοιJς Φράγκους τοίί 

μεγάλου δουκός. 
cΕτέρα πηγη άvήκουσα είς κάλαμον συγχρόνου τινΟς τfίς μάχης fi καl 

όλίγον μετ' αύηlν ζήσαντος είναι τΟ ΧρονικΟν τοϋ Μορέως. 'Ακριβέστερον 

πρόκειται περl παρεμβολfjς είς τΟ &ρχικΟν κείμενον τοϋ Χρονικού, τΟ Οποίον 
εγράφη κατα τΟ &πΟ του 1305- 1331 διάστημα, και κατiΧ τΟ δ ποίον διάστημα 
προσετέθη ή παρεμβολη εκεtνη. 'Η παρεμβολη περιελήφ{}η τόσον ε!ς την 

8λληνικην παραλλαγην τοiί Χρονικοίi δσον καt · ε!ς την γαλλικήν. Ό λόγος 
είς τΟ άρχικΟν κείμενον τοϋ Χρονικοϋ είναι περt του γάμου του OUyou 
Βριεννίου, κόμιτος τοϋ ~ Αλητίου { Lecce) τfjς ~Απουλίας καt τfiς ~Ισαβέλλας, 
{}υγατρος τοiί Γουtδωνος Α' Δελαρός, δουκος τών ΆiJηνών, καt χήρας τοίi 

αυftέντου τfjς Καρυταίνης καl περι τσίi εκ τοϋ γάμου εκείνου προεJ,ftόντος 
υ!οίi των Γατιέρη ( Gautier de Brienne ), του α1.λως Βαλ{}έρου Βριεννtου 
λεγομένου. Εlς τΟ σημείον τ-οϋτο οί συγγραφείς τοϋ Ελληνικοίί καΙ. γαλλικοϋ 

κειμένου τοϋ Χρονικοϋ, ώς τοϋτο μdς διεσώ-&η, παρενέβαλον είδήσεις &να~ 
φερομένας εϊς τΟν βίον τοϋ Βαλθέρου, Οταν ούτος έγένετο πλέον δοVξ τών 
Ά{}ηνών. "Εχουν δΕ τα σχετικα χωρία ώς άκολούίlως: 

ι Αύτό&ι, σ. 252, 10 έξ. 
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!(ι άφότου έπέρασε1' καιρός, έδιάβησαν καl χρόνοι, 

κι άπόθανεν, ό μισkρ Γγlς, τό έπίκλην ντε Δαρότσε, 

ό Μέγας Κύρης, σε λαλώ, τών ~Α,{}ηνών, ό δοϋκας, 

έξέπεσε ό τόπος του κ~ ή άφεντlα δπου εlχεν 

τοϋ κόντου Γατιέρη τοϋ υίοϋ έκεινοϋ τσϋ κόντου Οϋγγου, 

έκεινοϋ γάρ τοϋ έπαινετού σρατιώτου δπου σ'έ λέγω, 

δστις f]τον έξάδελφος τοϋ μισlρ Γγfj έκείνου. 

Κι ώς ijλfΙεν κ~ έπαρέλαβεν τΟ Μεγαλοκυράτο, 

κ~ έγίνη δοϋκας ΆΟηνών, άφέντης κληρονόμος. 

!(ι ώ:; εύρε δτι εί'χασι_ν έλ{}εί έτότε οί Κατελiίνοι, 

δπfρ γάρ τούς έλέγασιν κ~ έκράζασιν Κουμπάνια, 

έκείσε είς τΟν "Άλμυρόν, όπερ τοVς είχε φέρει 

ό δοϋκας γάρ τών Ά{}ηνών, ό μισίρ Γγlς έκείι•ος 

εlς λογισμΟν καl σvμφωνlες νd έλθοϋν στΟν !ιfορέαν, 

τΟν τόπον νd κερδίσουσι, την άφεντίαν νd έπάρn 

διd τήν όμόζυγον αύτοϋ όπου fjτον κληρονόμος, 

έκεlνην όπου ών6μαζαν κ' έκράζααιν Μαάττην-

ό πρίγκιπας ό Τάραντος έκράτει τΟ lγσνικόν της, 

τΟ πριγκιπάτο ~Αχαfας μ6 τρόπον άδικίας. 

Λοιπόν ώς ηϋρηκεν έκεί μισίρ Γατιέρης ό δοϋκας 

ότι είχασιν έλfΙεί { έκεί) έκείνη ό /{ου μπάνια 
κ' είχαν μετ~ αϋτους ένομσϋ 1'ούρκους χιλίους καl πλέον, 

έσυμβιβάστην μετ~ αύτοVς μ'έ συμφωνlες μεγάλες 

νd μάχωνται την Ρωμανίαν καl την Βλαχίαν έπάρουν. 

Kal όσον έκερδίσασιν τοϋ Δσμοκοϋ τΟ κάστρον, 
έσέβησαν εl ς σκάνδαλα εlς μάχην γdρ μεγάλην. 

Οί /( ατελάνοι έσύμπεφταν δουλωτικd εlς τόν δοϋκαν· 
κ~ έκείνος άπΟ άλαζονlας, ώς τΟ έχουσιν οί Φράγκοι, 

κι άπΟ κακijς του γάρ βουλijς όπερ τοϋ έδώκαν liλλοι, 

έβάλ{}η κ~ έπολέμησε· τόν πόλεμον άχάσε, 

έπιάστην εlς τΟν πόλεμον, την κεφαλήν του έκόψαν, 

έπfjραν καl τόν τόπον του τΟ Μεγαλοκυράτο, 

καl είναι άφέντες σήμερον εlς α-Dτο fι Κουμπάνια. 

'Ό πόλεμος έγlνετον fιμέρα γάρ δευτέρα 

στdς δεκαπέντε τοϋ μηνός όπερ τόν λέγουν μάρτιον, 

έν {τ ει τρέχοντος χρονών τqJ άπό κτίσεως κόσμου, 

Εξι χιλιάδων άλλαδη κι όχτακοσίων χρόνων 

καl σVν αύτοίς δεκαεφτά, καί της ίνδίκτου όγδ6ης » 1• 

1 ΧρονLκόν τού Μορέως, έ'κδ. Schmitt, στ. 7263 έξ. 
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ΤΟ γαλλικΟν &ντίστοιχον κείμενον Εχει ώς &κολού-&ως: Et puis que 
li dux Guis de lα Roclιe fu mors (δηλ. ό Γουtδων Β' Δελαρός), si li 
eschey pαt• heritaige, de pαr sα nιere, le duclιianιe d'Attheι""s. Si en 
fu dux. Et s'acordα α lα Cωnpαigne et les fist venir α lα Bl~qιιie. Et 
puis fi en descort avec la Conι pαigne α eaux, en lα Remyro. Sι fu mors 
et deHco11{is et desheritι!s pαr sοιι orgueil en l'an de Nostre Seignor 
Dieu Ihou Crist α ιnille ΙΙΓ.Χ. αns, le XVe, jour dou nιois de ιnαrs, 
pαr .j. leundi de lα V Ι IJe , indicion '· 

Εlναι προφανi}ς η πενιχρότης τi'jς γαλλικiiς παρεμβολi'jς 8ναντι τi'jς έi.λη· 

νικfiς. ΠροφανΕς είναι έπίσης δτι τΟ έλληνικΟν κείμενον &νήΚει εϊς πρόσωπον 
τΟ Οποίον γνωρίζει καλύτερον τα πράγματα παρ" δσον τΟ τοϋ γαλλικοϋ κειμέ· 

νου. το τελευταίον &ποτελεί τρόπον τι να έπιτομfιν τοϋ πρώτου, άλλδ. καl πάλιν 

χωρlς κατd τρόπον &διαφιλονείκητον να παρέχu τΟν e ΑλμυρΟv &ς πεδίον τfiς 
μάχης. ιΗ δ" έν αύτ(ρ σύγχυσις ~ίναι καταφανής, Οφειλομένη κατ& πάσαν 

πι-θ-ανότητα είς τΟ Οτι 'ίσως ή 8ρις, ή descort τοϋ γαλλικοϋ κειμένου, προέ-
' ' β ' ' 'Ai ' 'λ " ' ' βαλεν Οταν o'L Καταλανοι διετρι ον εις τον .μυρον, πο ιν οπου, κατα το 

' Μ ' • ) ' ' "'λ ο. " ' δ 'ξ Γ " ~λληνικΟν Χρονικον τοϋ ορεως, ειχε κα :.εσει να ε υουν ο μεγας ου ου ι-

λ ι " '"'' δων Β' Δελαρός, και τi]ν όποίαν μΕ πολλdς άλ α:ς Ε χον αποσπασει απο το 

δουκάτον τών Ν. Πατρών. 'Αλλ& δΕν &ποκλείεται, ή τοιαύτη τοϋ γαλ

λικοίί Χρονικοϋ παρεμβολ1l ν& Οφείλεται και είς παρανόησιν τ·}iς ώ; άνω 

έλληνικi'jς. 
Εlναι &ληiJες ΙJτι σαφώς ό Άλμυρος &ναφέρεται &ς πεδίον τi'jς μάχης 

τόσον ύπΟ του Ε:λληνικου Χρονικοϋ Οσον και ύπΟ τοϋ γαλλικοϋ. CH μνεία 

αϋτη γίνεται και πάλιν επ· εϋκαιρίq;, παρεμπιπτόντως καl συντόμως, δι& τοϋ 
στίχου είς τΟ έλληνικΟν Χρονικόν: « έκείνοv (δηλ. τΟν Γατιέρην = Βάλ8ε-

' ' 'Αλ ' ' 'τ ά 2 δ '• '·" ω δε' λέ ρον) ποϋ έσκοτωσασιν στον μυρον η 11.ουμπ νια» , ι ισαριυμ ν -
ξεων είς το γαλλικό ν: (( Qui en lα Remyro fu 11~01'S des Catellens de le 
Conιpaigneιι 3• eH προσ-θήκη εκείνη &vήκει, είς Ο, τι άφορίj τΟ έλληνικΟν 

ΧρονικΟν τούλάχιστον, είς έτέραν η ή προηγουμένη παρεμβολη χείρα, ή δέ 
παρανόησις είναι προφανi]ς είς πάντα ό όποίος 8' άνεγίγνωσκε μΕ προσοχi]v 
τοiις στίχους 7263- 7300, Οπου οl,δαμώς παρέχεται ό 'ΆλμυρΟς ώς πεδίον 

της μάχης, καl δπου οίJτε κάν &φίνεται να UπονοηΒfi τοιοϋτό .τι. . 
Τέλος ο Μ. Σαvοϋδος είς το 8ργον του Istoria del regno di Romanιa 

φέρει τΟν μαρκίωνα της Βοδονίτσης Άλβέρτον Παλλαβιτσίνι, Ενα εκ τών 
εύγεvών, oL όποίοι Εσπευσαν είς τi]ν πρόσκλησιν τοϋ μεγάλου δουχΟς τών 

ι Chronique de Moree { 1204-1305 ), Sκδ. J. Longnon, Paris 1911, § 500, 
σ. 196. 

2 "Εκδ. Schmitt, στ. 8010. 
3 'Έκδ. Loηgnon, § 548, σ. 218. 
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'Α&ηνών, &; πεσόντα είς nna battaglia all'Arιniro dalla Compagnia de 
Catelani 1• 

Ή τοιαύτη μαρτυρία τοϋ Σανούδου καl η τi'jς παρεμβολi'jς τοϋ Χρονι· 

κοϋ τοϋ 1\.ίορέως Οφείλεται, κατd τfιν γνώμην μας, είς τΟ Οτι κατd πdσαν 
πι{}αvότητα ό eΑλμυρΟς fjτo η πόλις ή όποία άπέβη τΟ στρατηγείον, οϋτως 

είπείν, τών Καταλανών κατd τΟν χρόνον τfjς παραμονfjς των εν Θεσσαλίg, 

και ό τόπος Οπου έξεδηλώ&η ή 8ρις. 

AL ώς Civω ίστορικαι πηγαί, άπασαι τοίί πρώτου ήμίσεος τοϋ 14ou 

αίΟΟνος, κάμνουν μνείαν τfjς μάχης. ~Εκ τούτων ό Μουντάνερ και ό Γρηγο· 

ρdς τοποflετοϋν, ώς ελέχ{}η, ταύτην νοτίως τώv Θερ~ωπυλών είς πεδίον εγγVς 

τών ~ Αflηνών ό μέv, είς τi]ν Βοιωτίαν παριl τΟν ΚηφισσΟν Ο δέ. ~Εκ τών 

Ciλλων τόσον δ Σανοϋδος δσον καl τΟ ΧρονικΟν τοϋ Μορέως την τοπο{}ετοϋν 
παρ& τΟν CΑλμυρόν" πράττουν δμως τοϋτο κατd τρόπον, ώς ετονίσαμεν, 

εντελώς παρεμπίπτοντα, ενψ δηλ. όμιλοϋν περl εντελώς U.λλων Πραγμάτων. 
Συνεπώς nΊv προσοχήν μας {}c'ι συγκεντρώσουν αL δύο πρώται πηγαι και μά

λιστα ό Γρηγοράς. Τοϋτ' αύτΟ συνέβη καl είς τοVς νεωτέρους ερευνητάς, εξαι· 

ρουμένων δύο. co Buchon 2, ό Finlay 8, ό Hopf4, ό Παπαρρηγόπουλος 5, 

ό Gregorovius 6, ό Λάμπρος', ό Miller 8, ό Schlumberger 9, ό Setton 10, 

όμιλοϋν περl μάχης τοϋ Κηφισσοίί, &κοΙ:ου&οϋvτες τd δεδομένα τοϋ Γρηγορα. 
Έξαίρεσιν άποτέλοϋν ό Νεροϋτσος n καl ό Γιαννόπουλος 12• Οϋτοι προσδώ

σαντες ίδιάζουσαν βαρύτητα είς τ& ώς άνω δεδομένα τοϋ Χρονικοϋ τοϋ 

Μορέως και τοϋ Σανούδου Uπεστήριξαν, Οτι ή μάχη συνεκροτή{}η παρ& τΟν 
Άλμυρόν. 

ι Μ a r i η ο S a η u d ο Τ ο r s e 11 ο, Istoria del Regηo di Romaηia, εν 
Ch. Η ο p f, Chroηiques grecoromanes, σ. 125. 

2 ]. Α. Β u c h ο η, Nouvelles recherches historiques sur 1a principaute 
franι;aise de Moree et ses hautes baronnies, Parίs 1845, τ. Α', σ. 366- 367. 

Β Α History of Greece ( 146 -1864 ), εκδ. Tozer, Oxford 1877, τ. Δ', σ. 
149- 150. 

4 Griechenland im Mittelalter und iη der Neuzeit (τ. 85 καί 86 τijς Allgem. 
Encykiopfi.die τών Ersch καΙ Gruber ), σ. 391. 

5 Ίστορ~α τοϋ έλληνικου f<&νou; ( Εκδ. Έλεu<&εροuδάκη ), τ. Ε', μ. Α', σ. 162. 
6 "'Ε·ν<&' άνωτ., σ. 38 έξ. 
7 Ίστορία τής •Ελλάδος, τ. !i', σ. 488 έξ. 
8 'Έν&' &νωτ., σ. 324. 
9 Expedition des « Almugavares » ou routiers Catalaηs en Orient ( 1302-

1311 ), Paris 1902, σ. 377. 
10 "Εν&' &.νωτ., σ. 7 - 12. 
ιι Τ άσσο υ Δ η μ η τ ρ~ ο υ Νερού τ σ ο υ, Χριστιανικαί 'Α &η ναι, εν ΔΙΕΕΕ, 

τ. Δ' ( 1892 ), σ. 127 έξ. 
12 Ν. Γιαννοπούλοu, Ot δύο μεσαιωνικοί. •Αλμυροί, έν 'Επεtηρ. Φιλ. 

Συλλόγου Παρνασσός, ετ. Η' ( 1904 ), σ. 75 έξ. 
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~Ας ~ίδωμεν Εκ τοϋ πλησίον τΟ χωρίον τοϋ Γρηγορα. Ot Καταλαvοt συν&· 
ψαντες σπονδιΧς μΕ τΟ δουκdτον τώv Νέων Πατρών καl λαβόvτες κατd η)ν συμ~ 

φωνίαν όδηγοιJς διηλ-&ον τα «μετ& την Θετταλίαν Ορη » 1. CH ϋπαρξις Ορου 
έν τft συvι<tήκu Εκείνη πεοl παροχijς Οδηγών δΕν δύναται άλλως πως ν& έρμη
νευ{}fi, είμΎ] δια τ}iς σκέψεως, Οτι οί Καταλανοl προετί{}εντο να διαβοϋν τ& μετ& 

η)ν Θεσσαλίαν Ορη, τα όποία, &ς γνωστόν, είναι ό Τυμφρηστός, τd Βαρδού
σια, ή Γκιώνα, η Ο'ίτη καl ή 'Όρ-&ρυς διd μέσου Οχι τών συvήftων καl βε

βα(ως γνωστών διόδων. Πράγματι ή κάi!οδος προ; Νότον δια τών συνήθων 

διόδων δΕν είχεν άνάγκην, άναμφιβόλως, όδηγών καt μάλιστα δι& ρητοϋ Ορου 
συν-&ήκης παρασχε-&ησομένων. ~~ Αλλως τε οί Καταλανοl fl& είχαν 1]δη γνωρίσει 
αύτ&ς άγωνιζόμενοι κατα τΟ παρελ1ΊΟv Ετος άπΟ κοινοϋ μετα τοϋ μεγάλου 

δουκΟς έναντίον τοϋ δουκάτου τών Ν. Πατρών. Γνωσται δίοδοι ε1ναι αί δια 
"Ορ\Jρυο; άπΟ_ Θεσσαλίας εϊς Φ8ιώτιδα Ciγουσαι. ΑiSται δε με το.Uς ΚαταλανοUς 
δεσπόζοντας τοu Άλμυροu καl τοϋ Δομοκοu δεν &πύτουν όδηγούς. Παρό
μοιος Ορος άγει ήμdς πρΟς τΟ ν& δεχ-6ώμεν Οτι έν αίJτφ ένυπηρχε ~αι ή άδεια 

διελεύσεως δι& έδαφών, τα Οποία άνηκαν εϊς τΟ δουκάτον τών Ν. Πατρών. 
Τοιαϋτα δε έδάφη δεν fίσαν άλλα άπΟ τας ύπΟ τών ώς άνω Ορέων, πλfιν τijς 
'Όρί)ρυος, δεσποζομένας περιοχάς. Ά νάγκη Οδηγών ύπηρχε δι& τfιν διέλευ~ 

σι ν δια μέσου άγνώστων εϊς ξένους δρει νών διαβάσεων. Με τΟν μέγα ν δοϋκα 
τών 'Α{}ηνών κατέχοντα τΟ Ζητούνι και την Βοδονίτσαν, δχυρ&:; -θέσεις έπι 

της άπΟ Βορρά πρΟς Νότον κεντρικfiς και γνωστης όδοϋ, ή πρΟς Νότον διείσ

δυσις τc't>ν Καταλανών δεν ή το δυνατ'fι ε'ίμfι δια τών Ορεινών και δυτικώς τijς 
Οδοϋ έκείνης κειμένων άπΟ Βορρά πρΟς Νότον διαβάσεων τών μνημονευθέν

των Ορέων. Αί διαβάσεις αύταl κατατείνουν τόσον πρΟς την κοιλάδα της Γρα

βιάς Οσον και πρΟς τοiις έπι τών βορείων άκτών τοϋ Κορινflιακοϋ λιμένας, 
τfjς Ί τέας ( Σαλώνων), τijς Έρατει νijς ( Β ι τρι ν( τ σας) κα\ τfjς Ναυπάκτου. 
SΗσαν και εΙ ναι αL δίοδοι έκείναι δια τών Οποίων είναι έφικτfι ή ύπερφα~ 

λάγγισις τών στενών τών Θερμοπυλών. 

Ό Γρηγοράς λέγει, οτι ο! Καταλανοl διέβησαν τ<Χς Θερμοπύλας. Τοϋτο 
κάμνει όμιλών γενικώς. <Ως ε'ίπομεν, ή διέλευσις δια τώv Θερμοπυλών, μ8 

τΟν μέγαν δούκα κύριον της Βοδονίτσης πρΟ παντός, \Jd fjτo &ν μη άδύνατος 
όπωσδήποτε δυσχερης καl επικίνδυνος. Ό Γρηγοράς i!<X fjτo dκριβέστερος, 
εαν Ελεγεν, Οτι έκείνοι διέβησαν τα στεν& τijς Ο'ίτης. Τοιαϋτα δS δεν ε'ίναι 
μόνον τα εύρέως έν τfi 'Lστορίg γνωστα τών Θερμοπυλών, &λλ& και αί ΒΔ 
τούτων διαβάσεις &πΟ Βορρά πρΟς Νότον και άκριβώς ή όδΟς ή όποία τότε 
μεν ήγεν άπΟ ~y πάτης δια τών Ν Α ύπωρειών της Ο'ίτης πρΟς τΟ Σιδερόκα

στρον 2 και πρΟς την κοιλάδα της Γραβιάς, σήμερον δε συνδέει τα χωρία 

ι "Eνit' &νωτ., VII 7, σ. 251, 9. 
2 Ίδ. ήμετέραν περt Σιδεροκάστgου μελέτην Εν ΕΕΒΣ 10 ( 1933 ), 72-82. 
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1νfεξCiτες, Φραντζij, Δύο Βουνά, Γαρδικάκι, ώς και ή Ετέρα έκείνη, ή κα-6" αύτΟ 

Ορεινή, όδΟς ή συνδέουσα την περιοχην τών πηγών τοU Σπερχειοίί με την 

περιοχfιν τών πηγών τοϋ βοιωτικοϋ Κηφισσοϋ και τfιν κοιλάδα τijς Γραβιας. 

ι Η τελευταία αϋτη συνδέει σήμερον τα χωρία τijς όρεινijς Φθιώτιδος, Γαρδίκι, 

Κολοκυθιάν, Μάρμαρα, Άνατολήν, Δάφνην, πρΟς τα χωρία τών πηγών τοϋ 

Μόρνου, Τhίαυρολιδάρι, Μουσουvίτσαv, Στρώμην και τα τών πηγών τοϋ μνη

μσνευδέντος Κηφισσοϋ, Καλοσκοπήν, Καστέλλι, Γραβιάν. Είναι δε αί όδοl. 

αfίται έκείναι τιΧς όποίας fΊκολού\Jησαν πάλαι ποτε o'L Γαλάται δια_ ν& ύπερ· 
φαλαγγίσουν τους προασπίζοντας τα στεν& τών Θερμοπυλών uΕλληνας. Μόνον 

δια τ&ς διαβάσεις έκείνας fiσαν άπαραίτητοι οί Οδηγοί. 

Κα{}~ ήμάς, λοιπόν, οί Καταλανοt άκολου{}11σαντες τας διαβάσεις έκείνας 

κατfjλ1Ίον ε'Lς την κοιλάδα τοU Ciνω ροϋ τοϋ βοιωτικοϋ λεγομένου Κηφισσοϋ, 

τflς ώς κοιλάδας τής Γραβιάς σήμερον γνωστfjς. Έκεί και άκριβΟΟς ε'ίς τα 

δρια Φωκίδος καl Λοκρίδας έστρατοπέδευσαν έπt τfjς άριστεράς Οχ{}ης τοϋ 

ποταμοϋ, ώς τοUτο Cί.λλως τε λέγεται και υπ~ αϋτοϋ τοϋ Γρηγορd 1 . το σημείον 

έκείνο εύρίσκεται ε'ίς τΟ ϋψος και Οπισθεν τοϋ στενοϋ τών Θερμοπυλών καl 

τijς μεσαιωνικiiς Βοδονίτσης, καl δπου καιΨ ήμάς Sλαβε χώραν ή μάχη. 

~Η δι& μέσου τών Ορεινών διαβάσεων μετακίνησις έκείνη δέον ν& Sλαβε 

χώραν κατ& την άνοιξιν τοϋ 1311. Ε'ίς τfιν Ciποψιν αύτην μdς Ciγουν δύο τινά: 
Έ&ν οί Καταλανοl ε1χον Υ] δη ένωρίτερον στρατοπεδεύσει ε'ίς την κοιλάδα τfjς 

Γραβιάς, ό μέγας δοiιξ τών Άi!ηνών δεν Μ είχε λόγον νι\ συγκεντρώσn η κα\ 

να μετακινήση, ώς ε'ίδομεν, τ&ς δυνάμεις του πρΟς τό Ζητοϋνι. Τοιοϋτό τι άλ

λως τε, ή κίνησις δηλ. στρατιωτικών σχηματισμών πρΟς ΒοQρdν δια μέσου 

περιοχΥjς Ελεγχομένης ύπΟ τοϋ &ντιπάλου, {Μ ήτο λίαν έπικίνδυνον. Τοϋτο 

'ίσχύει Ετι μάλλον, Ε&ν ή&έλομεν δεχ{}ij στρατοπέδευσιν τών Καταλανών ε'ίς ση

μείον τοϋ ροU τοϋ ποταμοϋ κείμενον νοτιώτερον τοϋ ύφ~ ήμών Uποδεικνυομέ

νου. Τοιοϋτο δε σημείον δεν .aα ή το δυνατΟν ν& ή το άλλο άπό τΟ πεδίον τΟ &να
πτυσσόμενον άνατολικώς τfjς Τι{}ορέας καl δυτικώς τfiς Έλατείας. ΤΟ σημείον 

δμως έκείνο έλέγχει άπολύτως την ΟδΟν άπΟ Νότου πρΟς Βορρ&:ν, άπΟ τfjς 

Βοιωτίας δια τfiς Λοκρίδας πρΟς τα στενα τών Θερμοπυλών καl τ1lν Φ-θιώ

τιδα. ~Εξ άλλου άδuνατοϊiμεν ν& δεχίtώμεν, Ο τι οί Καταλανοt Οντες κύριοι πό

λεων και Οχυρών της νοτίου Θεσσαλίας {}d έyκατέλειπον αύτα δια να διέλθουν 

χειμώνα έστρατοπεδευμένοι ε'ίς άνοικτΟν χώρο ν, ε'ίς τΟ --ϋπαι -θ-ρ ον, Και έν τ ψ 

μέσφ Οχυρών {}έσεων, ώς fισαν ή Βοδονί-τσα καl τα Σάλωνα, τών άντιπά

λων των 2 • 

Ή ρijξις μεταξiι δουκος καl Καταλανών iiλαβε χώραν καi!wς &πο η)ν 

1 "Eνfi-• &νωt., VII 7, σ. 251, 9-11. 
2 Διαχείμασιν ( 1310- 1311) έν νοτίι:ρ Θεσσαλίρ: δέχεται καΙ. ό Gregorovius, 

έ'νδ-• άνωτ., σ. 33 έξ. 
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συνδρομi}ν πλείστων δεδομένων συνάγεται, το φ8ινόπωρον τοϋ 1310. Το 
ύπόλοιπον τοίi φ&ινοπώρου καl τΟν Εν συνεχείg χειμώνα διηλ,~ον ό μΕν δοiJξ 
παρασκευαζόμενο;; 1, σί δΕ. Καταλανοl εϊς διαπραγματεύσεις μΕ τΟν σεβαστο· 
κράτορα τών Ν. Πατρών ~Ιωάνvην ΒΊ παραμένοντες είς την νότιον Θεσσα· 

λίαν ( Άλμυρον κ&λλ. ). 
'Ο Γρηγορiiς τέλος παρέχει χρονολογικώς καi ι'iλλως πως συγκεχυμένα 

τα πράγματα. ~Εν σελ. 251, 7- 8 λέγει: «&μα f;ρι τά τε χρήματα καl πομ

ποiις παρ' αύτώv (δηλ. τοϋ δουκάτου Ν. Πατρών) εlληφ6τες δπερβάλλουσι 

( οί Καταλανοl) τd μετd ΘεσσιJ.λίαν όρη ... » καl στρατοπεδεύουν παρ<Χ τΟν 

ΚηφισσΟν είς τ1Ίν Λοκρίδα. Έν συνεχείg, άφοϋ &μίλησε περl των προετοι· 

μασιών τοϋ μεγάλου δουκός, αί δποίαι παρετάθησαν καιΨ δλον τΟ φ-θινό· 
πωρον καl τΟν χειμώνα, επάγεται: 'Έαρος μέν οlιν έπιγενομέvου διαβάντες 

οί Καταλαvοl τΟν Κηφισσόν κατεστρατοπέδευσαν περl την Βοιωτίαν ού 

πόρρω τοϋ ποταμοϋ, αύτοϋ που συστijναι τΟν πόλεμον περιμένοντες ». Δηλ. 

οί ΚαταλανοL διέτριψαν έν Λοκρίδι έπι εν Ολόκληρον ετος. ~Αλλd τοιαύτην 

έκδοχfιv ούδαμώς Επιτρέπει η άλληλουχία των γεγονότων. 
Οί Καταλανοl. είς τΟ νέον αύτώv κατα τΟν_ Γρηγοράν έν Βοιωτίg στρα

τόπεδον I Ο που δια να φδάσουν δΕν έχρειάζοντο περισσότερον άπΟ τΟ πολiι 
δύο ήμερων πορείαν, « άκηκοότες δ' όσον ούδέπω τοVς πολεμίους έφεστή

ξοντας άροiίσι μΑν την γijν έκείνην άπασαν, έν{}α συστijναι τόν πόλεμον 

έγνωσαν, έπειτα περιταφρεύσdντες καί διώρυχας άνοίξαντες έκ τοϋ ποταμοϋ 

όλον dρδεύουαι τΟ πεδίο..ν οϋτω πλουσίως, ώστε έλλιμνάζι-:ιν καί ά•·ίσχυρον 

την βάσιν τών ίππων ποιείν ... » 2• Πρόκειται, ώς έκ τών Τακτικών εt\'αι γνω· 

στόν, περl. Οχυρώσεως στρατοπέδου 8• ~Εν πάση περιπτώσει τα μέχρις έδώ 

διέπονται ύπό λογικης τινος σειράς, Οχι Ομως καt τα έν συνεχείg. 

ΚαΙ. πράγματι κατα τα λεγόμενα τοϋ Γρηγορά οί Καταλανοι μ8 τfιν 

εvαρξιν τοϋ fαρος Εγκατέλειψαν τΟ έν Λοκρίδι καΙ. παρα τΟν ΚηφισσΟν στρα

τόπεδόv των δια να μετακινηitοϋν πρΟς Νότον και δια ν& Επιτελέσουν τα ι:Ος 

άνω, δηλ. να στρατοπεδεύσουν έν Βοιωτίg Οχι και πάλιν μακράν τοϋ Κηφισ· 
σοϋ. Μετd παρέλευσιν Ομως ένΟς και ημίσεος μηνός, « μεαοϋντος έαρος», 

κατ α τη\' εκφρασιν του Γρηγορά \ δηλ. περl. τα μέσα ~Απριλίου~ « έφίστrι.ται 
καl ό τfjς χώρας άρχηγός πολVν έπαγόμενος στρατόν ... {}εασάμενος γάρ τΟ 
πεδίον Πολλjj τjj χλόn τi]ς πόας κατάκομον και μηδkν τών γεγονότων ύπο

νοήσας βοfί καl παρακελεύσματι ... » 5• ~Αλλ~ έρωτητέον, fiτo δυvατΟν Εκτασις, 

1 Γ ρ η yo ρ ά, έν'fl" άνωτ., VII 7, σ. 252, 7-8. 
2 Αύτό&ι, σ. 252, 15 έξ. 

s Πβλ. ήμετέραν μελέτην Περl άπλήκτου έν ΕΕΒΣ 17 ( 1941) σ. 155. 
4 'Έν&' ιiνωτ., VII 7, σ. 252, 22. 
5 Α\ιτό&ι, σ. 253, 7 έξ. 
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dρωftείσα κατ& τ&ς &ρχ&ς :Μαρτίου, fστω καl σπαρείσα, να έκαλύπτετο δι& 

χλόης έντΟ; ένός και ημίσεος μηνός. Θεωροϋμεν τούτο άδύνατον. ~Άλλως τε, 

ώς γνωρίζομεν τοίίτο ι'iλλο8εν, η μάχη συνήφιΊη τi}ν 15ην Μαρτίου. Ε!ς το 

σημείον δΕ τοϋτο τοϋ λόγου ένυπάρχει πολλη σύγχυσις και dνάλογος φαντασία 

τοϋ Γ ρηγορά. Συγχέει προφανώς βασικ&ς άρχ&ς όχυρώσεως στρατοπέδου 

πρΟς είδήσεις συμφώνως πρΟς τ&ς Οποίας τΟ κατάφρακτον ίππικΟν τών 

Φράγκων βυι9-ισ&Εν κατ& την έπέλασί ν του Εναντίον τών Κατ αλανών είς την 

μαλακην πρΟ των γραμμών έκείνων γfjν έξωντώ{}η, CH τοιαύτη άχρήστευσις ίπ
πικοϋ εtναι κατανοητη έκ μέρους οίουδήποτε, δ Οποίος εχει διασχίσει fφιππος 

πεδινd έδάφη κατ& παρέκκλισιν έκ της πεπατημένης δδοϋ, και ίδί~ κατα πε· 

ρίοδον άψ&όvων βροzών. τα τοιαίίτα δΕ: έδάφη ύπΟ την άνοιξιάτικην μάλιστα 

πρασινάδα άποτελοϋν πραγματικl)ν παγίδα δι& τΟν &.γνοοϋντα ταϋτα Εφιππον. 

Τοιαϋτα Ομως έδάφη δΕν είναι άναγκαίον να ψ&άσωμεν άναζητοϋντες 

είς την γειτονίαν τfjς Κωπαtδος. Άπαντοϋν καl είς τΟν άνω ροϋν τοϋ βοιω· 

τικοϋ Κηφισσοϋ, καl άκριβέστερον είς την κοιλάδα της Γρgβιάς. Έκεί 1 
νομίζομεν, δέον ν~ άvαζητηδi] τΟ σημείον στρατοπεδεύσεως τΟΟν Καταλανών 

και τ& πεδίον της μάχης. ~Εκεί πράγματι άπαντοϋ\' δύο τοπωνύμια, τΟ: Οποία 

έπιτρέπεται ν& χαρακτηρισ11οϋν ώς ένεπίγραφα, τρόπον τινά, μνημεία προσ· 

διορίζοντα τΟ πεδίον τfjς περι fjς δ λόγος μάχης. Μεγαλοκύρι είναι τΟ εν, 

Καβαλλάρη δ Κάμπος το ι'iλλο. Μεγαλοκύρι (το) καi Καβαλλάρη ό Κάμπος 

είναι τΟ Ονομα δύο δέσεων συνεχομένων καΙ. παρά την άριστεριΧν Οχδην τοϋ 

άνω ροϋ του Κηφισσοϋ κειμένων. Αί 11έσεις έκείναι άναπτύσσονται κατ& τΟ 

πλέον δμαλΟν και άναπεπταμένον σημείον τfjς πεδιάδος της Γραβιάς. Είναι 

πρόσφοροι πρΟς στρατοπέδευσιν, καθ~ Οσον προσδιορίζονται ϋπΟ τijς κοίτης 

τοϋ Κηφισσοϋ και τοϋ είς αύτΟν χυνομένου παραποτάμου ~Αποστολιά. Είναι 

έγγiις τοϋ σιδηροδρομικού σταftμοϋ της Λιλαίας καΙ. διατέμνονται ύπΟ τfiς 

έftνικης δδοϋ 'Αf}ηνών ·Θεσσαλονίκης. ~ Αμφότεραι αί γόνιμοι έκείναι έκτά· 

σεις άνήκουν είς τf)ν πόλιν τijς ~Αμφικλείας. 

Είς τ& δύο έκείνα τοπωνύμια έπιζiϊ μέχρι σήμερον η άνάμνησις της έξον

τώσεως τοϋ μεγάλου δουκΟς τών ~ Α1~ηνών, δ Οποίος είς τfιν γλώσσαν τών ι'Jπη· 
κόων του cΕλλήνωv fiτo γνωστΟς ώς μέγας- μ.εγάλος Κύρις 1 • cH δημιουργία 

1 ΧρονικΟν τοϋ Μορέως, στίχ, 1553 έξ. : 
Κι έκείνος γάρ ώς εύγενής καi ριjγας δπου ή~ον, 

τοV lδωκεν κ" έχάρισεv τijς ~ΑΟηνοϋ τΟ δμάν~ζο· 

Μέγαν Κύρην τΟν έλεγαν, οϋτως τόv ώvομάζαv 

έκείνον Ο που άφέντευεν έτότε τ:ήv • ΛΟήvαν• 
Εκ τών Έλλήνων τδ είχασιν τ:δ Ονομα γάρ έκείνο. 

Ίδ. καί στ. 7241· 7242. 
μισίρ Γυλιάμου έκεινοV τών ΆΟηvών του δούκα, 

Μέγαν Κύρην τόv έ'λeγαv, Ονομα τώv •Ελλήνων. 
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δΕ τοπωνυμίων συνεπείg συγκJ.ονιστικοϋ τινος συμβάντος, &ς lσχύει είς η)ν 

προκειμένην περίπτωσιν, δΕν άποτεί,εί τι τΟ πρωτοφανΕς καl &σύνη{}ες. eH 
ίστορία τfjς Ελληνικfjς γfjς δΕν στερείται τοιούτων. 

ΠρΟς ένίσχυσιν τοϋ ίσχυρισμοϋ μας -Θα παραftέσωμέν τινα. Αίγαίον, 

eΕλλήσποντος, lJ!lυρτifJoν κU.λλ. είναι Ονόματα τόπων, τα όποία ή άρχαία 

έλληνικiι μυ{!ολογία συνέδεσε προς συμβάντα εiς πρόσωπα ( Αiγεύς, "Ελλη, 
Μυρτίλος). 

·π περίφημος έν ·~rταλίq λουτρόπολις Βαtαι Οφείλει τΟ Ονομά της είς 

τΟ δ, τι έκεί είχε ταφfj ό ναύκληρος τού ~Οδυσσέως Βαίος ή Βά"ίος. 

Συμφώνως πρΟς τα λεγόμενα τοU Πλουτάρχου 1 έπl τών fιμερών του 

&κόμη διεσώζετσ παρ& τΟν ΚηφισσΟν δρϋς « τοίi sΑλεξάνδρου καλουμένη », 

πρΟς Ύlν τότε (δηλ. κατα την έν Χαιρωνεί~ μάχην) κατεσκήνωσεν έκείνος. 
Εϊς άπόστασιν πορείας μιdς ήμέρας άπΟ τfjς ~Αλεξανδρείας Εκειτο πόλις 

κατ& τΟν βον μ. Χ. αίώνα φέρουσα τΟ Ονομα Ταφόσιρις, κα-3όσον αύτό{}ι κατα 

τi]ν παράδοσιν είχε ταφfi ό Αϊγύπτιος &εΟς ~Όσιρις 2• 

Εϊς nlν περιοχi]ν τοϋ Σταυροϋ Χαλκιδικfiς μαρτυρείται τοπωνύμιον 

Περιπίδης. Τοϋτο έσχετίσ{}η πρΟς τΟν εκεί που τάφον τοϋ Εύριπίδου 3• 

Μήπως ή άνάμνησις τfjς μάχης τοϋ Μαρω1}ώνος δ8ν επέζη μεταξυ τci:ιν 

πέριξ γεωργών έπτακόσια σχεδόν Ετη βραδύτερον; 4 

Λογγίvου φοσσaτον άπαντ(ϊ ώς τοπωνύμιον είς τi]ν χώραν τών Τζάνων, 

διότι έκεί, καa~ a παραδίδει ό Προκόπιος 5 , ό στρατηγΟς τοϋ Βυζαντίου 
Λογγίνος « στρατεύσας έπl Τζάνους ποτΕ: τjjδε πεποίηται τΟ στρατόπεδον-». 

ΤΟ Ονομα τοU χωρίου "'Αγιοι Δέκα τfjς Κρ1lτης άποδίδεται εϊς τ.-f]ν 

αύτό-θι {}αvάτωσιν καl ταφΎJν των δέκα μαρτύρων έπl αύτοκράτορος Δεκίου 6• 

Αί Βλαχέρναι τfjς Κωνσταντινουπόλεως Οφείλουν τΟ Ονομάτων κατα τ& 

λεγόμενα τοϋ ~Ιωσηφ Γενεσίου 7 εϊς τΟ Ο τι έκεί έ{}ανατώ-3η Σκύ&ης τις Βλα
χέρνος λεγόμε,ιος. 

ΤΟ τοπωνύμιον Βοvλγαρόφυγον έν Θράκη, γνωστΟν άπΟ τfιν παρ~ αύτΟ 

μεταξυ Συμεών, βασιλέως τών Βουλγάρων, καl τών βυζαντινών στρατιωτι

κών δυνάμεων μάχην ( 896 ), άσφαλώς εϊς πολεμικόν τι γεγογ'ός {}ι1 Οφείλεται. 

Παριi τους Φιλίππους καl άκριβέστερον παριΧ τi)ν πηγfιν τοϋ χωρίου 

ι Άλέξανδρος, κ. 9. 
2 Π ρ ο κ οπίου, Περί κτισμ., VI 1, § 12. 
3 Ίδ. άρ-&ρ. Makedonia τού Geyer έν Paul:γ- \i'\.rissowa, RE., XIV 1, 678. 
4 Σ π. Λάμπρο υ, Λόγοι καl "'Αρ-&ρα, Ά1Ηϊναι 1902, σ, 353. 
5 Περi κτισμ. ΠΙ, 6, § 23- 24. 
6 Ίδ. άρ-θ-ρον Δέκα "'Α γιοι Ξ α ν{} ο υ δ (δ ο υ, έν Έγχuκλ. Λεξικ<ρ Έλευ&ε· 

ρουδάκη. 
7 Βασιλειών IV, έν Μ ign e, P.G. 109, σ. 1100. 
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Χλεμπίνα έπt αvτοκράτορος Νικ. Βοτανειάτου ( 1078 ·1081) έξωρύχi!ησαν 
οί όφ1~αλμοl τού άποστάτου στρατηγού Βασιλακίου. Κατ& δf: την μαρτυρίαν 

τfiς "Άννης Κομνηνiϊς εκ τοϋ γεγονότος έκείνου « καί μέχρι τfjς δεϋρο ή 

Βασιλακίου πηγη κέκληται » 1• "Εκεί κατα μαρτυρίαν "Ενετοϋ πρεσβευτοϋ 

περιγράφοντος ταξείδιόν του προς την Κωνσταντινούπολιν ( 1591) έσώζετο 
χωρίον Βασιλάκη όνομαζόμενον 2• 

Είς χάρτην τfjς Κρήτης τοϋ ετους 1593 άπαντ~ Ονομα ποταμοϋ άνατο
λικώς τοϋ Χάνδακος ('Ηρακλείου) Καρτερ6ς '· Το οvομα σώζεται μέχρι σήμε· 
ρον άκόμη. "Ανάγεται δS εϊς τους άγώνας τών Βυζαντινών Εναντίον τών 

καταλαβόντων ηlν νfiσον Άράβων και άκριβέστερον εϊς τfιν \ΊπΟ τΟν στρατη· 

γ0ν τών ΚιβυρραιωτΟΟν ΚρατερΟν έκστρατείαν έπl αύτοκράτορος Μιχαfιλ Β'. 
Λαχανάς καl Μπατδ.δες είναι τοπωνύμια παριi τfιν ~Αγχίαλον, τ& 

δποία ή αUτό8ι παράδοσις συνδέει πρΟς τΟν {}άνατον όμωνύμων Βυζαντινών 

στρατηγών πεσόντων εκεί είς άγώνα Εναντίον τών Βουλγάρων. 

Τού « Γαβρδ. ραχlν » τοπωνύμιον έν Πόντφ σχετίζεται πρΟς πολεμι· 

κΟν συμβ&ν ύπΟ τfιν ήγεσίαν όμωνύμου στρατηγού 4• 

Φισκάρδον είναι τΟ Ονομα λιμένος καl άκρωτηρίου κατα την βόρειον 

πλευριiν τfjς Κεφαλληνίας. ΊΌϋτο άποδίδεται είς τΟν αύτό-θι επισυμβάντα 

i!άνατον τοίi τρομεροϋ έκείνου Νορμανδοϋ ijγεμόνος τijς Κάτω Ίταλίας Ρο, 

βέρτου Γυισκάρδου ( 1085 ). 
CΟμοίων περιπτώσεων δ8ν στερείται και ή νεωτέρα Ελληνική ίστορία. 

Θα &ρκεσ-θώμεv εϊς τfιν μνείαν μιdς μόνον. Παρα τΟ χωρίον Γόλιανη τfiς 

Εύρυτανίας άπαντιj σήμερον &κόμη τοπωνύμιον Λιβίνι. Τοϋτο άνάγεται εϊς 

τfιν ε·κεί κατα τΟν 17ον αϊ. νίκην τού &ρματωλοϋ Λιβίνη Εναντίον των 

Τούρκων 5. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ 

ι ,Εκδ. Reifferscheid Ι 9, σ. 34, 15. 
2 Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδ. Ίστορίας, 1947, σ. 138. 
3 Κ. Σ ά 1t α, Μνημεία Έλλην. Ίστορίας, t. Β", τΟν προτασσόμενον χάρτην. 

' Άρχ. Πόντου 11/1941, σ. 29. 
5 Π α π α ρ ρ η γ οπού λ ο υ, Ίστορία "Ελλην. "Έ-&νους, έκδ. 1926, τ, Ε', μ. Β', 

σ. 186, 
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NOTES ΟΝ COLLECτiONS OF MANUSCRIPTS ΙΝ GREECE 

The following notes \vere made dnring a visit to Greece in 
1951 · 2. All are based ση extremely brief and hurried visits to the 
libraries described, in none of which was it possible for me to do even 
a full day's \vork. Consequently it was often impossible for me to 
spare t!1e time to count pages, and none of my estimates of date is 
more than a snap judgment. If an apo!ogy be required for the publi· 
cation of such imperfect work, it must be tl1at imperfect infornιation 
seems better than none. 

Beside the particu!ar acknowledgments, made below, to local 
authorities, it is my privilege and duty to express my indebtedness to 
the late Archbishop of Athens, His Beatitude Spyridon, wl1o authori
zed my visits to so many of the monasteries under his jurisdiction, 
and to the U nited States authorities established under the Fulbright 
Act, who made possible my work in Greece. 

Cephalonia 
Of the monasterj' libraries previously described, Ι visited only 

that of St. Gerasimus, \Vhere Ι hoped to see the unedited apocryphal 
material wlΊich reportedly followed the Questions and Answers of 
Maximus Confessor in a r6th c. MS. The library was in excellent 
condition, Ι found without difficu!ty wl1at seemed to be the MS des· 
cribed, but tl1e Qιιestions ωιd Answers were followed by various ascetic 
tracts and Ι could find no apocrypha nor psendepigrapha. 

My warmest thanks are due to the Rt. Rev. Hierotheos, Metro· 
politan of Cephalonia, whose extraordinary kindness and hospitality 
have made my memory of my visit to his island among the happiest 
of all Ι brought from Greece. It is only by reason of his friendly 
and active assistance that reports ση the following monasteries can be 
made: 

Hiera JJfone tou Hagiou Andreou: Ν ο MSS. 
Hiera Nlone Sis!δn ( Hyperagias Theotokou): 
r. XVIII c., paper, 248Χ 155 mm., 44 ff., Άκολου~ία καl βίος του 

!ερόμάρτυρος Μοδέστου. 

2. XVII c., paper, 2ΙΟΧ r6o, Ι 57 ff., Κανόνες έσπερινών διαφόρων έορ
τών. Elegant IΊand, fine binding in Arabic sty!e but with Christian motifs. 
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Σύμμεικτα 

Hiera Mone tδn TlιentάliJn ( Hyperagias Theotokou) : 
r. XV c .. , paper, 244Χ 175, IJ7 ff., Nomokanon. 
2. XVIII · ΧΙΧ c., paper, 204 Χ 140, c. 200 ff. 
a. Nomokanon, XVIII c. hand. 
b. 21 blank folia. 
c. εγχειρίδιον περl τών συνηκεσιών ( sic ). Same hand as above. 
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d. κεφαλαίον ις' περl τοϋ συνεχώς κοινωνείν Cίπαντας τών φρικτών 

μυστηρίων. Slightly later hand. 19 ff. 
e. διήγησις πάνυ δφέλιμος Μακαρίου μοναχου. ΧΙΧ c. hand. 
f. χεφάλαια συμεΟ,ν ~εσσαλονίκης. Different hand. 4 ff. 
g. Γρηγορίου του ~εολόγου. Same hand as the διήγησις Μακαρίου. 

Dated r824. 
h. Α few small sections in various hands. 
3· XVIII c., paper, 295 Χ 200, 264 ff. Beautiful hand. του σοφωτά

του κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως είς φιλοσοφίαν προδιοίκησεις ( sic ). 
Last page reads τέλος τών δκτο της φυσικijς ακροάσεως βιβλίων, ετελειώ~η 
εν /iτει αψμ<;; ( = 1746 ). 

4. XVIII c., paper, 295Χ2οο, c. 200 ff., same hand as above. 
Title page lost; first f. numbered 2. It contains a diagram illustrating 
the divisions of the ψυχικαl δυνάμεις ( αί μ8ν φυτικαί, αί δf: ζωτικαl και 

δρεκτικαl, αί δ8 γνωστικαl καl διανοητικαί ). 
Last page reads έτελειώ{)η Εν ετει αψμε. 
5· XVIII c., paper, 295Χ 200, c. 200 ff., same hand as above. 

Beginning lost. Last page reads τέλος τών τριών τϊjς ... κ .. ς ψuχϊjς πρα· 

γματείας βιβλίων, έτελειώ11η κατ& τΟ Ο.ψμη Ετος. 

6. XVIII c., paper, 295Χ2ΟΟ, c. rso ff., same hand as above 
Beginning lost, first f. numbered 4. 

7· XVIII c., paper, rφXr4o, c. roo ff., ecclesiastical music. 
8. XVIII c., paper, IJOXro8, c. 50 ff., ecclesiastical music. 
9· ΧΙΧ c., paper, 22ΟΧ 145, 31 pp. ( numbered ), Άχολου~ ία είς 

τΟν έσπερινΟν τfiς έορτfjς τής μονfjς. 

It must be remembered that these notes were made before the 
terrible earthquake of a few years ago, which may have damaged or 
destroyed a number of these monasteries. 

Dimitsane 
The library is excellently kept and easily available in the public 

school. The official librarian, 1'. Gritsopoulos, is now in At!Ίens, at 
the National Archives; visitors s!Ίonld bring a letter from him. My 
thanks are due to the local authorities who permitted me, even 
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without such authorization, to examine the collection. Α catalogue has 
been published by Mr. Gritsopou!os in the Epeteris Hetaireias Byzan· 
tinon Spoudon 22 ( 1952) r83 ff. ( i\1SS r- 68 ), and 24 ( 1954) 230 ff. 
( MSS 69- r69 ). Tl1e following notes are intended to supplement tl1at 
catalogue, of w!Ίich, as its author remarked ( p. r86 ), the comments 
were necessarily limited by considerations of space. 
MS. 2 : Add to the table of contents: 

26ψ · 273, a selection attributed to St. Barsanouphios. 
2φr · 297, a second selection from Theodore Studite, con

cernίng virtues and vices. 
312r ~ν, questίons and answers. 
3 r3r · 32ον have been written by a seccnd hand, of approxi

mately the same period as the first, which latter (?) re-
sumes at 32rr . 

9: dated on f. IIr , Ι8Ι2. 
ΙΟ : has Ι3 folia. 

* 1 12: At least two MSS have been bound together. The second 
begins with f. Ι53 and its first selection, the Aphorisms of 
Hippocrates, is in a sixteenth or seventeentl1 century hand, 
contrasting sharρly with the eig·hteenth century Όne w hich 
wrote the latter l1alf of the first MS. 

* 

* 

22: The text of DemoplΊilus the Neo- Pythagorean may be of 
some interest, since Schmid · Stahlin ( ed. 6, pt. 2, p. 378, 
η, 4 ). knows lΊis work as preserved only. ίη Vat. Gr. 743· 

26: Ι have noted t!1e following variants from the text of Nestle's 
sixteenth edition: Mt. Ι. Ι- 8, εγέννησε passim; I.s, Βοόζ bis; 
Όβήd bis; Ι.6, Δαδ δε ό βασιλεvς εγέννησε; Ι.7, Άσά; r.S, Άσά. 
John 2r.r8 σε ζώσει; 21.20, έπιστραφεlς δΕ; 2Ι.2Ι, οη1. oiiν; 

2!.22, συ &κολού{}ει μοι : 2!.23, δ λόγος οiiτο(ς); καt οϋκ είπεν; 

21.24, &ρ~ ούτος; καt γράψας; έσrιν Ίi μαρτυρία αύτοU ; 21.25, 

πολλa δσα; οUδε ; χωρfjσαι ; + &μήν. Almost all of these are 
typical of the Constantinopolitan text. 

27: The decorations of this manuscript have evidently been added 
bu hands ωuch less skilled ( or much later?) tl1an those of 
the scribe(s) who- if this and tl1e preceding MS are only 
copies of earlier hands- were amazingly capable copyists. 

1 Asterisks indjcate MSS of which Ι have photographed speci1nen pages. 
These photographs are now available in the Brown University Library, Pro
vidence, R.I. 
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'Γhe t\\•O large icons are evidently by different artists, that of 
Luke being a much closer imitation of early work than that 
of Matthew. 

Add to the table of contents: 
2. 3, Eusebian canons. 
6r , hymns : ό μονογενής, οί τα Χερουβείμ, νυν αί δυνάμεις, and 

φώς 'tλαρόν. 

7V 'endorsement: Εκ των τοίi Κωνσταντίνου Γορδάτου τοϋ Χίου 17. 
202ν · 2o8r , Euthalius' prologue to the Pauline Epistles 

(=Η. von Soden, Die Schriften des ΝΤ, Berlin, I9Q2, 
Ι.Ι.65ο ff. ). 

208v, Μαρτύρ(ιον) παϋλου τοϋ &ποστόλου ( = von Soden, ib., 
369, with the first two of the additions given on 370 ). 
Ι have noticed the following variants from Nestle's text: 
Mt. r. g- r6, έγέννησε passim; ro and rr, ~Αμών; 14, 
Άχείμ ; r8, μνηστευ-8-είσης γάρ ; rg, παραδειγματίσαι; 20, 

' Εφάνη κατ" Οναρ, μαριαμ; 22, ύπΟ τοϋ κυ; 24, διεγερitεlς δ8 
ό 'ίωση φ, παρέλαβε; 25, ο-δ Ετεκε τΟν υ ίΟν α1Jτfiς τΟν πρωτό
τοκον, Εκάλεσε ; 2.3, Ί')Qώδης ( sic) δ βασιλεύς; 5, είπον; 
8, aκριβώς εξετάσατε. Lk. Ι.2, παρέδωκαν; s, ή γυν>]; 
6, Ενώπιον, omit πάσαις; 7, ή Ελισάβετ ήν; 8, Εναντίον; 
τοϋ λαοϋ ήν. Otl1erwise agrees as far as us. 12. 

Acts: title; πράξεις τ&( ν) aποστόλ(ων) ; 5, βαπτισι'!ήσεσι'!ε εν πνι 
άγίω; 6, έπηρώτων 7, είπεν δS:; ro, έσ{Η'jτι λευκfj, είπον; 

rr, έμβλέποντες, άναληφΗείς. 
Catholic Epistles: Heading of James: ii &ποστολii (sic) του &(γ ίου) 

aποστόλ(ου) ϊακώβ(ου) και'!ολικfj:- περ\ ύπομονίjς κα\ πίστεως 
&νυποκρίτου καt ταπεινοφροσύνης πρΟς τοVς πλουσί{ους). r.s, 

' 
oiJκ ( ίη place of μi]) ; Ι2, λήψεται, επηγγείλατο ό κς. Ι η J ude 
r6b ~ 25: r8, Ο τι Εν έσχάτω ; 2ο, τη άγιωτάτη ύμών πίστει, 
έποικοδομοϋντες Εαυτούς; 22. f., έλεείτε· διακρινόμενοι. οϋς, 
δΕ εν φόβω σώζετε εκ πυρος &ρπάζοντες, μισοϋντες 24, φυ
λάξαι αi!τούς 25, + σοφώ, dl. δια l.c. to ήμών, δόξα κα\, 
dl. προ παντος τοϋ αϊώνος. Conclusion: τοϋ &γ( ίου) &πο
στόλ(ου) επιστσλii στίχ(οι) ξη, 
Pauline Epistles: Prefixed to Romans are the following 
words: εν &γγελικi'ί διδασκαλίι{ περί τε των εξω χάριτο(ς) 
χϋ κα\ τον ( sic) εν χάριτι κα\ περ\ ελπίδο(ς) κα\ πολιτείας 

πνευματικfjς προ(ς) ρωμαίους. Rom. I.r, ϊ(ησο)ϋ Χ(ριστο)υ; 
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r.s, δι ο ( for δι' ofi) ; r. r3, εκολλή{}ην (! ) ; om. κ α\ after 
σχώ; r.r9, ό γαρ {}(εο)ς. Νο other variants to r.2r incl. 

28: Stamp on f. 2r , ΔΩΡΕΑ Α. Π. ΠΑΠΠΟΥΛΙΑ, cf. η. 42, inf. 
This is of some importance, since it suggests that some of 
the personal papers and library of Callinicus Castorches, 
which form such an important part of the Dimitsane collec· 
tion were not left by him to the public library, but were given 
to it by his heirs. Cf. Gritsopoulos' nos 86, 98, 144. 

37: Α second hand begins with a sermon for the Sunday of 
Ortl1odoxy, βλέπω κα\ {}εορώ τi]ν πρό{}υμον ορεξιν of which Ι 
l1ave not found the incipit elsew here. Α third hand begins 
with Pantaleon's sermon on the Hypsosis, the usual πάλιν 

~ψοϋται σταυρός, cf. PG 98.1243 ff. The MS concludes with 
Demetrius' Epistolary Types, a text of Weichert's family Β 
( V. Weichert, Demetrii et Libanii. .. Typoi Epistolikoi, Leip· 
zig, Ι9ΙΟ, pp. IL ff. ), but expanded witl1 material quite dif· 
ferent from any reported by Weichert. Thus, after the defi· 
nition of the Συγχαρητικος τύπος ( W., p. ro, lines r6 • r8) it 
continues : πρώτον δΕ μάτην i]δεσ{}αι δόξωμεν ( δηλώσωμεν) Ι 
have added the parentheses. η τΟ &ξίωμα η τdς &ρετdς η Ετερόν 
τι τοιούτον δι~ ών μεγίστην Εκαρπωσάμεttα ήδονήν' έλπίζειν και 

πρΟς ήμίν Εσται Uν του τοιούτου &ξιώματος c'Οφελει11ήσεσttαι: μετα 

ταϋτα τ&.ς dρετας εν α1ηψ τψ φίλφ ενουντ(αι)ς ( sic) χάριτας 

δηλοϋντες Εροϋμεν δτι &πεκρούσ{}ημεν των έλπίδων, πάλαι γαρ 

προς σε δοκώμεν ... ( Here the MS breaks off. ). 
42: Stamp on p. Ι, ΔΩΡΕΑ Α. Π. ΠΑΠΠΟΥΛΙΑ. pp. 5 · ΙΙ, Castor· 

ches' catalogue of the books he o\vned: 270 volumes, mostly 
religion, classics and school books. Α τετραευαγγέλιον είς μεμ· 
βράναις is probably no. 26 of the present Dimitsane library, 
see Gritsopoulos' catalogue ( cited above) in vol. 22 ( 1952 ), 
p. 204. 

57 : The title and incipit ο! · the first sermon ( f. 2r) read : 
Λόγος είς τ(i]ν) i!ψωσιν τοϋ τιμίου κα\ ζωοποιοϋ στ(αυ)ροϋ κα\ 

πώς εi!ρεν α\JτΟν ή μακαρία έλένη ή βασίλισσα : - Μετα τριακοw 
σίους χρόνους τοϋ πά{}ος ( sic) τοϋ κυ(ρίου) i'Jμών ί(ησο)ϋ χ(ριστο)ϋ 
Εγινεν ή γύρευσις και εδρεσις τοϋ τιμίου καl ζωοποιοϋ στ(αυ)w 
ροϋ. είς τΟν καιρΟν Εκείνον ... 
This is evidently an adaptation to Modern Greek of the 
account listed in Bibliotheca Hagίographica Grreca, s. ν. Crux 
II.e. The language of the concluding sermon of the codex is 
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also markedly modernizing. The sbeet pasted to tbe inside of 
tbe back binding is signed 'Ιωάσαφ Ίεροδιάκων. 

* 64: Ι bave not been able to identify this chronicle. It contains 
some interesting material and Ι therefore transcribe the first 
two pages and the last three 1 : 

Ι R. : έπ!ίνω &πΟ τα βασιλεικά φορέματα Ενα 'tερΟν φόρεμα τΟ 

όποίω σημένει τΎιν ε\Jταξίαν καl τiιν εύλαβείαν και τfιν είρήνην 

όπου ttέλι να Εχει είς τfιν έκκλησίαν τοϋ μεγάλου βασιλέως 

Χ(ριστο)ϋ τοϋ {}(εο)ϋ 1]μών. δια τ\ τοϋ Ιiδειδαν τας δ'. Τότε 

τοϋ εδίδει επι χείρα gαυδi] ο~χ\ βαρv η σκληρόν" δ.λλιJ. ελαφρον 

καl μαλακόν' δια νd πεδεύει Εν πραότητι και δικαιοσύνη και συμ

παftεία' και οϋχl μ8 δργ.η και -8-υμΟ να συVτρίβη και να &φανίζει 

και να κρίνει κακώς και &δίχως. &λλα ώς τοϋ βασιλέως Χ(ριστο)υ 

μιμητfις τοϋ δικαίου και είρηνοποιου. τοϋ ε\Jσπλάγχνου τοϋ φιλαν

{}ρώπου του Ελεήμονος. δίδουν δε και αlιτοϋ χείρας μανδήλιον μΕ 

χώμα' τΟ Οποίων χώμα δειλοί τΟ φ{}αρτΟν τοϋτον τοϋ κόσμου 

τούτου· όπου μέλει και αlιτΟς ό Επί γιος βασιλεVς να &πεttάΎ(tl ?) 
ώς ανttρωπος' και δτι ή βασιλεία α\Jτοϋ Εναι πρόσκαιρος καl οUχι 

αίώνιος. και δια τουτο πάντοτε να ήναι είς ·τ&ς έντολλιΧς του 

ft(εο)ϋ α\Jτου· και nlν δικαιοσύνη να &γαπα· και τΟν -θάνατο να 

Εν-θυμείται· και ώσι:Χν Εκατεύεναι &πΟ τΟν άμβω να Ερχετον περι

πατώντα καl Vπήγενε είς τας πόρτας τοϋ -δυσιαστηρίου· και έστέ

κεν τΟ πλησίον τών 'tερέων όποϋ εϋχοντο δι~ α\Jτοϋ' ίνα Εν είρήνη 

κα\ ήσυχία κα\ αi!ξησει να περάσει τi]ν βασιλείαν αiΊτοϋ ( Ι V.) 
και τύχη και τiϊς βασιλείας τών ο\Jρανών. "Ότι δ βασιλεVς έμετη

λάμβανε είς το δ.γιον σήμα ( I. σώμα?). Κα\ wσαν ετελείωνε iΊ 
-&εία ίερουργία' Εμπέναι είς τΟ .flυσιαστήριον ώς ε1ς οU(ρα)νΟν 

αυτης μετέχει τfiς ουρανίου βασιλείας, καl Ετελιώνεi:ο άληfiώς βα

σιλεvς" aφοϋ ΊΊ~ελε μεταλάβει(ν) τiiς ι Ί3είας Ι ϊερας και Ί3είας 
κοινωνίας· και τώτε Εδιδε καl τα &φφίκια της βασιλείας των 

Qομαίων· Οπου τα ένομοttέτησεν αUτΟς ό μέγας κωνσταντήνος ό 

βασιλεύς" ζήτι(σον) εt(ς) πρ(ο)σΊ3 ... (?) ιες ΤΗ τε' λ{} ·ομως τού· 

τος ό βασιλεVς ό -θ-είος κωνσταντίνος είς τσUς τριανταδύο χρόνους 

της αύτου βασιλείας &πέρασεν είς τfιν νικομήδειαν' δια να πάρη 

τα φουσάταν τον ( sic, Ι. φουσσάτα του?)' να ύπάγη είς nlv περ
σίαν να πολεμήσει' και Εκεί είς τi]ν νικομήδειαν άσttένησεν και 

1 Accents standing on the proper syllables ha'i.'e been made to accord 
witb modern usage, some superfluous accents and punctuation marks have 
been eliminated, otberwise- except as indicated by brackets and parentbe· 
ses- the text is reproduced exactly. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠCΥΔΩΝ ΜΕτος; K'i'' 25 
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' ' ' δ' ο ' δ' ι: c' d:πέftανε· βασιλευσας χρονους τριακοντα υο. επηγε ε ο υιος 

αUτοϋ κωνστάντιος είς τ!ιν &νατολην καl Ύ}φερε τΟ λείψανον τοϋ 
πατρός του· καl τΟ _ε-&αψεν έντίμως. τέλος τfiς βασιλείας τοϋ με

γάλου κωνσταντύνου. 
Ι3Ι ν.: ( H~ading) τοϋ (?ωμανοϋ και τοϋ {α~)τ{ου ?) ftαν{άτου) 
κατα το &δικον ( Text) και εσυβουλεύftη εΙς τον έαυτόν του ( sic, 
masc.) δτι να φαρμακόσι τΟν βασιλέαν τΟν άνδρα α1Jτfiς' καl τΟν 
καταλάκτι όποϋ έμοίχευε να τΟν κάμη βασιλέαν· να τΟν έπάρη 
άνδρα της·- καftώς και τΟ έκατόρ{}οσεν, λοιπόν' τίμασεν τΟ φαρ

μάκι · και Εδιδέ το δ λίγον δλίγω του βασιλέως κατ α ή μέραν' καl δ 
βασιλεUς καftώς έποτήσ{}η &[υ]π~ αϋτΟ, Εν τΟ άμα Επεσεν &σftενiϊς 

είς τΟ κραββάτι · και τόσον Εγηνεν &πΟ την &σίtένειαν δ τι Επαρα
κάλιεν να &ποftάνη' και εtς τaς ;ε ( 15) του &πρηλλ(ου μηνος' 

Ετυχ€ και fιτον τfι μεγάλη ε 1 ' και Εδωκεν των &νδρώπων τοϋ πα
λατίου α{Jτfj τη ήμέρα τΟν μισ-&Ον αlιτΟν Ύ}γουν τΟν λοφαν τΟν 

συνη{}ισμένον όπου Επερναν:- 6J. Ίtάνατος άδικος· και της Εσπέ
ρας τούτεστι βράδυ ϋπαγε μετα μιχαiιλ μονάχος δ βασιλεiις εtς το 

λοετρόν' καl Εμπήκεν είς τΟν κολυμβήitρα του λοετροϋ ό βασιλεύς' 
καl εκεί i!πνηξεν αuτον ό μιχαiιλ με το {}έλεμα τfjς βασιλ(σσης' 

και Ετη τόν Επήρεν &ποitαμένον αUτΟς ό μιχαηλ ό καταλάκτης 

κρυφώς' και τον ύπfjγεν εtς το παλάτη τ(ου)• βασιλεύσας χρόνους 

'Ε" καl μήν{ας) ς, τέλος τfjς βασιλε(ας (?ομανου του &ργυροπούλου: 

- μύνιμα της βασιλtσσης εtς τον πατριάρχην. ( Ι32 R.) ( Headίng) 
του πατριάρχου και του βασιλέως δπου δΕν το εστρε ... δ ft{εό)ς 

( Text) τη δΕ νύκτα εκε(νη δπου εψαλλαν τα <'iγια πάftη του κ(υ
ρ(ο)υ ήμών t{ησο)υ Χ{ριστο)υ· εμήνισεν ή βασίλισσα παρευftiις 

τοϋ πατριάρχου ώς &πΟ μέρος τοϋ βασιλέως· να ύπάγη είς τΟ πα
λάτη· καl ό πατριάρχης κατα τΟν όρησμΟν ύπήγεν καl η.Ορε τΟν 

βασιλέα &ποftαμένον και τiιν βασίλισσα καftεζομένη ( sic) εtς το 

βασιλικΟν {}ρόνον τΟν χρυσόν· καl είχεν Εκεί σιμάντης καl τΟν 
μιχαηλ καl ιίπεν ή βασίλισσα τοϋ πατριάρχου να τf)ν στεφανώση 
με τον μιχαήλ' ω κατόρftωσις δπου κάμν{ει) το χρυσάφι. Ό δε 

πατριάρχης Ενόησεν τα γενόμενα καl έδαύμαζε τΟν τί να κάμη· 

και τiιν [&]ποκρι{}ή' ώς δε ίδεν αuτώ ( sic) ή βασtλισσα συλογι
ζόμενον' Εδωκεν αUτΟν χρυσίου καl τών κληρικών' και Εστεφάνο

σεν αυτο-ύς' τοϋ μΕν πατριάρχου Εδωκεν πενήντα λύτρες χρυσάφη 

τών δε κληρικών Ι!δοκεν ι'iλλαις πενήντα λύτρες' βασιλε(α μιχαiιλ 

του καταλάκτου δργηftε'ίκ(ο)υ καΙ δρftοδόξου:- Τδ δΕ πρωt ή 

1 5, i.e. Holy Thursday. 
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βασίλισσα &νηγόρευσεν βασιλέα αUτΟν τΟν μιχαήλ · σrεφ-θ:fiς παρα 
τΟν αUτΟν πατριάρχον· χρόνοι άπΟ κτίσεως κόσμου ςφμβ- ( 6542 = 
ro34 A.D.) κατα δε τfιν f\μέραν της λαμπράς εtς α~τας τaς ενδεκα 
ά\ρας της ή μέρας' fπεσεν χαλάζυ μεγάλον και φοβερον ( Ι 32 V.) 
καl δΕν έσύντριψεν η χαλάσι μόνο τα δένδρα, &λλCι καl Εκκλησίαις 
καl όσπ1]τια πολλCι καl ληγ& και καρπός' έκείνον τΟν καιρΟν τΟν 
χρόνον δΕν έγήνη· ω &νδρίας γυναικός. Μία δΕ γυναίκα Εξω είς τας 

χώρας ηίίρεν Ενας Ciνδρας είς Ερημον τόπον όποϋ έδούλευσεν· καl 

ύπfiγεν ΕστανικΟς [να J είς ταύτη ν να την δυναστεύσι · να τiιν έπορ
ρεύσι ·η δΕ γυναίκα εκαμεν πολλCι να γλυτώσι άπΟ τα χέριά του καl 
δΕν έδυνή{}η · κal ώς ίδε τΟ τέλος δ τι νικά- αlιη)ν άρπαξε τΟ μαχέρι 

&πΟ τiιν ζώνην του ή γυναϊκ·a καl τΟν Εσφαξε' ώς δΕ Εκερύχ{}η 

τοϋτο είς τας πλησίον χώρας· εδραμεν τfjς ΟΟρας και τfιν γυναίκα 
έπένεσαν πολλα· Εσοντας όποϋ έστά{}η &νδρία ( marginal note by 
same hand: κρίσις δικαία) και Εφύλαξε την τιμi)ν αυτης· και τf)ν 
παρ-θ:ενίαν. και είς τα Qούχα τοϋ άποδαμέ,·ου όποϋ τΟν Εσφαξε τf)ν 
Εκαμεν ή αU-&εντία κληρονόμον· δια τf) Ύj{}ι:λεν να την δυναστεύσει. καl 
α1Jτ0ν ό itαμένον τΟν Ερρυξαν Ciταφον ιΏς δυνάστην. Θέαμα και φοβε

ρόν. τω δΕ καιρώ εκε(νω ~τον ενος aνftρωπος ftεοσεβης· φοβούμενος 
τΟ -θ:εόν' καl fίδεν οφθαλμοφανώς, ο{)χι Wραμ_α, Εναν εUνουχον καl 

dστραπτεν τΟ πρόσωπον αυτοϋ· καl τα φορέματά του άσπρα· fΊrον 
δΕ νύκτα· καl η συντριά. 

67: On 7v is the following note, written in an extremelyeven hand: 
ΈκκλησιαστικΟν χειρόγραφον παλαιόν, μετενεχδΕν είς άπλήν φρά
σιν πρΟ διακοσίων τριάκοντα έτών Εξ άγνώστου πρωτοτύπου, λίαν 
ώφέλιμον, &φιερουται δΕ τi'i Έλληνικi'i Σχολii Δημητσάνης.
Έν Άftήναις. τii 5 Αuγούστου 1848. 
This is signed, ίπ a very shaky and feeble hand, t Φftιώτιδος 
Καλλ(νικος. 

Beginning with Gritsopoulos no. 69, the numeration of the MSS 
in his cata]ogue differs from that w11ic!ι Ι found ση the MSS at the 
time Ι examined them ( Sprίng, Ι952 ). For the following MSS, there
fore, Ι give first the number in his cata]ogue and then, in parent!Jeses, 
tl1e number w!Jich the MS former]y bore: 
* 74 (73): f. ]r- v, not counted by G., carries tl1e conclusion of a sermon 

evidently ση the incarnation. Explicit : 
Εδει γαρ καl γέννησιν τιμηίtήναι · και παρitενίαν προτιμη-8i]ναι · 
προελ&ών δΕ itεΟς μετα τfjς προλήψεως, Εν έκ δύο των Εναν
τίων, σαρ ... ( at ]east one line has been Jost) ... τfjς σαρκος" εν 
χώ τV τψ ... Q} ή δόξα ... είς τοUς ... άμήν 
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f. 2r : The serrnon by Chrysostorn is headed είς τα &για Φώτα and 
begins ή πηγη τών εlιαγγελικών γλυκυσμάτων ( sic! ) ( = Mont· 
faucon, Ist Venice ed., II.Sog ). 

f. I88r : The incipit of the rnartyrdorn is: Πολλο\ μfν ο,';ν άνδρών άρ(

στους ( sic} βίους και μαρτύρων &.νδραγα{}ίας ωσπερ τινάς &στέ
ρας άειφανούς τψ κόσμφ λάμποντας ... This is not a variant of 
the hornily of Andrew of Crete, άε\ μfν λαμπριΧ ( PG 97.rr69 
ff.} and Ι have not been able to locate it elsewhere. 

ΙΟ3 ( rr8 }, ΙΟ4 ( ΙΙ9) and ΙΟ9 ( Ι20} a11 carry the notation Μονijς του 
φιλοσόφου, which does sornething to strengtlιen tl1e clairn of 
!03 to be a direct copy of a parchrnent MS. 

Gritsopoulos lists I6g MSS in all. At the tirne of rny visit there 
were Ι52 nurnbered and arranged ίη sequence ση the slιelves, and, 
apart frorn thern, 3 unnumbered, and two folders containing frag· 
rnents of MSS and short documents. With on]y two exceptions, onr 
lists of the first ΙΟ2 MSS agree. But for the remaining MSS there is 
no correspondence bet\\'een tl1e numbers in our 1ists. This raises a 
question as to the correspondence of tlιe MSS. Ι could find no entries 
in lιis list to matclι tlιe fo11owing in mine: 
ΙΟ4·ΙΙΙ: 7 notebooks, each 2ΙΟΧΙ5Ο: c. roo f.; paper; ΧΙΧ c.; 

exegesis of the Pauline Epist]es, all in the same hand. 
ΙΙ2: 2ΙΟΧ Ι50; c. ΙΟΟ f.; ΧΙΧ c.; paper: Β(ος κα\ πολιτε(α του νέου 

!ερομάρτυρος Γρηγορ(ου Ε'. 
IIS: η6Χ IoS; 32 pp.; ΧΙΧ c., paper; headed: Γνωστικfjς, i.e.- evi· 

dent]y- episternology. Ch. Ι : Περl τfjς του dν{}ρώπου Γνώ

σεως §ν Γένει. ( Possib]y = Gritsopoulos, r 47 ). 
r36: c. 25 f.; XVIIIfXIX c.; paper; headed: Λυσ(ου κατα Έρατοσ{}έ

νους. If this shonld prove to be Lucins, the pupil of Musonius 
Rufus ( Schmid- Stahlin 6, rr.357, η. 4) this MS would be of 
considerable interest. The probability is, of course, that it 
will prove otherwise. Blessed are tiιose \vho expect nothing, 
for they sha11 not be disappointed. 

Skiathos 
Tlιe Monastery of the Annunciation ( founded from Mt. Athos 

abont 1790) is largely in ruins, but tl1e library is still in reasonably 
goot condition. Unfortunately, the nurnbers of the MSS have been 
changed at least t\νice, so that rnost now have three numbers of which 
sometirnes none seerns to correspond to those of sirnilar MSS described 
in the pnblis!Jed catalogue. My thanks are dne to the Rev. Hegoume-

;. 
I 
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nos not ~nly for perrnission to exarnine the library and to consnlt his 
rnannscrιpt catalogue of the MSS, but a]so for the information that 
another complete catalogue nsing the latest set of nurnbers Jιas been 
rnade and is now in the office of the Bislιop of the diocese at Chalkis 
( \Vllere scholar: ';ishing to consu]t tlιe library should, ί~ any case, 
apply for per~ιssιon before going to Skiathos ). After satisfying rnyself 
as to my .specιa] concern ( that the epistolary material mentioned in 
t~e publιshed cata]ogue referred to notlιing by St. Isidore of Pelu
sιum ), Ι was able to examine fully and photograph in part the two 
MSS described below 1 . 

~uriug rny stay ο~ the island the Very Rev. George Rigas kindly 
permιtted me to examιne the MSS in his private co11ection and also 
tlιose i~ the Church of the Three Hierarchs; it is a pleasure to 
thank hιm. 

Ίερd Μονiι τού Εύαγγελισμοii: 

Ν ο ΙΙ, XIV c., paper, 22DX Ι37. 294 ff. ( + 197 bis, 28r bis, & 
possibly otlιer duplications) dnplications. ff. Ι- 5 tab]e of contents in 
an XVIII c. hand. 

6 blank except for a note in praise of tlιe book. 
7 · Ι2 lists of ecclesiastica] authorities of Greece and Byzantine 

Ernperors, XIV c. hand. 
13R" 255R ex~erpts from tbe fathers and questions and answers ( of 

wlηch latter the sources are not indicated ). Sarne hand as 
above, but nnmbered at the tops of the folia : Ι- 242. ( The 
nnmeration followed in this account of the contents is one by 
a rnod:rn h~nd, fn purple ink, at the bottorn of the folia ). 

2SSV- 256v contιnuatιon of the excerpts in two later hands. 
257R · zSoν Dionysius tlιe Areopagite, Cornmentary ση tlιe Song of the 

Tlπee Clιildren, XV c. !ιand. 
28IR · 288R Short se]ections frorn the fathers and the classica! philoso

plιers, in the hand of the main section. 
288ν geographica] list, sarne lιand, extrerne!y fragrnentary 

289R · 294R table of contents in a ΧΙΧ c. lιand. Tlιis follows the earlier 
numeration and is for the rnost part only a table of topics. 
It ~overs, ac~o:ding to that nurneration, ff. Ι - 239· 'Γlιe 
entrιes contaιnιng narnes of authors are the following : 

-----
1 Prints of tbese photographs are no\v available in the Bro'.-vn Univer

sity Library, Providence: R.I., HSA. 
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Εuσεβίου του Παμφίλου προς Μαρίνον . 
Περι Ίερωσύνης· του Χρυσοστόμου . . 
Περl clερωσύνης καl ίερέων' του άγίου Μελετίου . 
Τοϋ Δαμασκηνοϋ' περl των dχράντων μυστηρίων . 
Περl Κοινωνίας' του, άγίου Μελετίου . . . . . . 
Θεοδώρου· ε1.ς το !)η τον τi'jς &ξόδου { Εχ. 6.3) . ·. 

. Φύλ.: 
» 

>> 

>> 

» 
>> 

2 

25 
29 
30 
33 
40 

Δαμασκηνοϋ' περl παραδείσου α'ίσ-θητοίί καl νοητού . » 41 
Γρ'Υ]γοQίου τοϋ Θεολόγου' ε'Lς τΟ QητΟν του άποστόλου 

{Ι Cor. IS-28) . . . . . . . . . . . . . . . >> 54 
Γρηγορίου Νύσσης· εtς τΟ αίJτΟ QητΟν . . . . . . . » 56 
Ε'ίρ'ηναίου Λουγδούνων· Οτι είς τρείς τάξεις καl κατα-

στάσεις εύρε{}-ήσονται οί σωζόμενοι . . . . . . . » 102 

Διάλογος τών dγίων Βασιλείου και Γρηγορίου· περι τi'jς 

έπιφανίας . . . . . . . . . . . >> rr6 
~Αναστασίου' δτι τίς δ άλη{tfις χριστιανΟς . . . » 118 

Πώς χρi] είναι τον ίερέα· Βασιλείου . . . . . » Ι89 
~Επιφανίου περl των &ζύμων τοϋ νομικοίi πάσχα » 195 
Συμει1ν του νέου {}εολόγου περι τi'jς κα{}όλου εuσεβείας >> 236 

Ν ο. 70 { o1im 67 & 74 ), ΧΙ c., parchment, 236χ Ι95, 74 ff. Ι am inteb
ted to Prof. Μ. RicJ1ard for the fo11owing information, based 
ση photographs which Ι sent him: ff. 2v- 3• give the end of 
the introduction of the Doctrina of St. Dorotheus of which 
Migne, PG 88 { Ι6Ι7- 8) gives on]y the Latin version; ou f. 
3• begins Doctrina Ι { PG 88. Ι6Ι8- 40 ). The hand seems to 
be of the ΧΙ c. 

The MS is unbound and unsewn. Probab]y many pages, if not 
quires, are missing. In going t]πough it, Ι noted the fo1lowing headings 
{ beside those on ff. Ι and 3 ) : 

I7R του οσίου πατρος ήμών εφραιμ ε\ς dδελφοvς δ' εν χ(ριστφ) κεκοιμη
μένους. 

20R έρ(μηνεία) Qv,τών τινιϊ:ιν τοϋ άγίου γρηγορίου ψαλλομένων μΕτρό· 

που είς τΟ &γιον πάσχα. 

23v έρμη{νεία) ρητών τινών του &γίου γρηγορίου ψαλλομένων ε!ς τi]ν 

dγίαν μαρτυρίαν { ? ) 
26ν τοϋ αVτοϋ πρός τινας κελλιώτας έρωτήσαντες αVτΟν περt. τοϋ παρα-

βάλλειν. 

28v έκ τών &σκητικών του αγίου μεγάλου βασιλείου. 

30R τοϋ αϋτοU περl -&εσύ φόβου. 
36v τοϋ αύτοϋ περl _του μη όφείλειν τινα στοιχείν έν τίί διασυνέσει. 
37R ΠεQL του dταράχως και εuχαρίστως ύποφέρειν τοvς πειρασμούς. 

• 

" J 
! 
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46R ' ''~' , , παραινεσις προς τον εχοντα την διακονιαν τοϋ κελλιάρχου. 

47
v ' ' ~ , ,. , , 

προς τους εν μοναστηριφ επιστατας και μα{}ητάς : πώς δε ί Επι-

στατεί ν άδελφών. 

. 49R του αuτου Qήματα ψυχωφελfj διάφορα. 
soR τοϋ αύτοϋ έπιστολi) πρΟς &δελφΟν έπερωτ~σαντα αύτΟν περl &ναι-

σ{}ησίας. 

6ον περt τών άγίων νηστειών. 

63R ίστέον Οτι δύο βαρσανούφισι καl δύο δωρό{}εοι υπήρχων. 
63v περl του &ββά δοσι{}έου. 
67R Χρυσοστόμου· ε!ς το μi] πλησιάζειν {}εάτροις. 

Library of the Rev. George Rigas: 
Ι. XVIII/XIX c., paper, Ι48χ ΙΟ4, ecclesiastica] music. 
2. ΧΙΧ c. {Ι8Ι3), paper, 2ηχ 153, ecc]esiastica] music { troparia for 

t]Ίe who]e year, beautifu11y written, \vith sma11 i11uminated 
initia1s ). 

3- XVII c., paper, 2Ι 2 χ r 6ο, ecclesiastica] m usic {troparia,Sept.-J an. ). 
4· XVIII c., paper, η8χ η6 Gregory the 'Γheo]ogian, λόγος ε!ς 

ηlν έαυτοϋ χειροτονίαν, with scholia; letters. 
5· ΧΙΧ c. { Ι8Ι2 ), paper, 2ο6χ ISO, BasiJ the Great, Λόγος περι 

τi'jς εν παρ{}ενί~ &ληδους &φ{}ορίας, μεταφρασ{}εiς ... ε!ς dπλiiν 

φράσιν εν τfi lερ~ Νέ~ Κοινοβιακfi Moνi'i τi] έν Σκιά{}φ νήσφ. 
6. ΧΙΧ c. { Ι8ο6 ), paper, 242 χ Ι67, Benjamin of Lesbos, μεταφυ

σικη καl fιftική. 

7- Three MSS bound together { a11 2Ι2 χ ISS): 
a) XVII/XVIII c., paper, Έκλογάριον, συλλογi] στίχων Ψαλ

τηρίου καταλλήλων δια κά{}ε έορτήν. 

b) XVI c., paper, Κανώνες προς τον "Α γιον Γεώργιον. 
c) XVIIJXVIII c., paper, Θαύμα του dγίου και ένδόξου μεγα

λομάρτυρας Γεωργίου. Α page on tJ1e virtues of repeutance 
{ second hand ). Διήγησις aξιόλογος περι τού {}αύματος του 

&γίου μεγαλομάρτυρας Γεωργίου ( same haud as the Θαυμα ). 
* 8. XVIJXVII c., paper, Ι87 χ Ι23, Ι8ο ff. ( 71• & perJ1aps others ). 

f.μνοι του {}ηκαρά. Άσκητικi] Άκουλου{}ία { i.e. suppJementary 
prayers for each service of the nιega h01·ologion ). AJso κανώ
νες τfjς Παναγίας. 

9· XIIIJXIV c., paper, 205χ ISO, Pss. 25- Ι2Ι. 

'Εκκλησία τών τριών ίεραρχών: 
Ι. XVIII c., paper, Ι98χ rμ, Noιnocanon, Jast thirty odd pages 

bad]y muti1ated. 
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2. XVIII c. ( η6- ), paper, 205 Χ Ι 55· Services for the festiva!s 
of various saints ( reportedly written by Bishop Clement of 

Skiathos ). 
3· XVIII c., paper, I72Xr5o. Selections from. tl1e Psalms for 

various serνices. U nbound and incomplete. 

Yannina: 
The Zosimaia School was badly damaged in the war and then 

al!egedly Iooted. Wl1at books remained l1ad in Ι952 been transferred 
to tl1e Paidagogike Akadeωia and pίled ίη a store rοοω in such a way 
that it \Vas inpossible to see what there was in the lower levels of 
the piles. Soωe MSS, however, were visible in the upper levels, and 
the col!ection ωay by this tiωe be again accessible. 

The Arc!Jiωandreion still has the MSS previously reported ίη its 
possession; they are stored ίη a closed behind the eikonastasis. Ι was 
especially interested in no. 20, of which ff. 8 · rro contain a 13th c. 
text of Neωesius of Eιnesa. It was once a fine MS. Now, unfortuna· 
tely, two large water · stains run all the \vay through it and ίη Iarge 
triangles at the outside of tlιe top, and inside of the bottoω, of the 
pages, the text ίs practically effaced. 

For help during ωy stay ίη Yannina Ι l1ave to thank especially 
Dr. L. Zouιnbas, Dr. Deωetrios Salaωanca, the distinguished histo· 
rian of the city, and Dr. S. Dakaris, Director of the Yannina Museum, 
who ωade available to ωe the ωanuscript catalogues of its holdings, 
from wl1ich Ι have transcribed tl1e following entries referring to MSS: 

Froω the βιβλ(ον καταγραφijς είσαγωμένων είς μουσείον: 
14 Περl Κριτοϊi ή κανονικΟν συνόδων. Χειρόγραφον Ε:πl χάρτου. 

rs ΦυσικΊ11lτοι περl οϋρανίων σωμάτων, υπο Νικ. Βλεμμίδου ( ίη 
an XVIII c. hand, !Ίastily written: excellent condition ). 

27 Έκκλησιαστικαl διατάξεις. 
28 Περl ποιητικf]ς καl στιχουργικfiς τέχνης! 'Αλεξίου Σπανου. 

Ι72 Χειρόγραφον εξηγήσεις Πινδάρου ( Ι72Ι) 
Χειρόγραφον περ\ νήσου Λευκάδος ( r85o) 

Items Ι7, r8 and 22 may a!so refer to MSS. 
From tl1e βιβλ(ον καταχωρήσεως Ύλικου Μουσε(ου ( r95r): 

493 Εiλητάριον εκ περγαμινfiς. 
502 δύο άνεπονόματα χειρόγραφα (ισραηλιτικά) 
505 διάφορα ι §βραϊκα\ προσευχα( ( See also entry 629, below. 

Ι aω told the Museuω also has a nuωber of Turkish 
MSS and nuωerous docuωents ίη Hebrew and Turkίsh.) 
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548 Χειρόγραφον περ\ νόσων τών πα(δων ( r836 ). 
550 Έμπειρικi} ψυχολογ(α χειρόγραφος. 
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559 Δύο τόμοι χειρόγραφοι περιέχοντες εuαγγέλια κα\ διάφορα aλλα 
συγγράματα Επl παπύρου. These two are of uniform format 1 

c. r5o ff., 2goX223, possibly ΧΠΙ c. The content is 
almost entirely se!ections from the Gospels. Ι aιn told 
they were bonght in Rome about 20 years ago. 

560 = 28 sup. ( a!so 562 = 27, 564 = Ι5 ). 
s6r Χειρόγραφον Εκκ/,:ησιαστικΟν ήμικατεστραμμένον Ciνευ συγκε

κριμένου τίτλου. 

s6s πρακτικαl χειρόγραφοι 'tατρικαι συνταγαί. 
567 Διάφορα Χειρόγραφα i\πο Ίερομονάχου Ζαχαρ(α κατα το ήμε· 

ρολόγιόν του. 

57Ι Χειρόγραφος γραμματική. 

578 Χειρόγραφος πρακτικος δδηγός. 
583 Χειρόγραφοι παροιμ(αι Σολομώντος. 
6or τρία τεύχη χειρόγραφα· λεξικά. 
602 Χειρόγραφον κανονικΟν τών συνόδων. 
6ο4 Χειρόγραφον· περ\ του β(ου Ζωσιμαδών κα\ λοιπών εuεργετών. 

6ο6 » !στορ(α του Άλfj Πασα i\πο Δ. Τσουκαλα. r823. 
607 » άπολογ(α του !ατρου Μ. Περδεκάρη. 

6r2 Στοιχεία πρακτικfjς φιλοσοφ(ας χειρόγραφος. 
6r3 Χειρόγραφον βιβλιον μί'; ξύλινα καλύμματα ( XVI c. Iiturgi· 

ca! material ; proper hymns for various services, without 
music.) 

6r5 χειρόγραφον βιβλ(ον εξηγήσεις εtς τον Πηδάλιον. 
6rg >> >> περ\ βοτανικfjς. 

620 >> Έκκλησιαστικi} 'ΑκολουfΗα μεγάλης εβδομάδος. 

622 » Βυζαντινικη μουσική. 

623 >> μαfiήματα ψυχολογ(ας. 

624 » μ€: Εκκλησιαστικους ίJμνους. 

629 πέντε §βραϊκa βιβλ(α χειρόγραφα. 
630 δύο βυζ. μυστικα( ( These might be interesting. ) 
649 Ίατροσόφια χειρόγραφον. 
652 Χειρόγραφον Αίσώπου β(ος. 
659 >> διαφόρων εuχών. 

Numbers 543, 569, 570, 579 and 603 may also refer to MSS. 

MORTON SMITH 
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Α ί κ α τ ε ρίνη ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ οπού λ ο υ, Έκλογή, ''Α ναγ6ρευσις καl 

Στέψις τοϋ Βυζαντινού Α ύτοκράτορος ( Πραγματείαι τής 'Ακαδημίας 
Ά{}ηνών, τ.όμ. 22, δ.ρι{}, 2 ), 1956, σχ. 4ov, σελ. η' καΙ 239. 

ΤΟ πρόβλημα τfiς νομικfίς μορφi}ς, ύπΟ την όποίαν ένεφανίζετο fι ανο~ 
δος τοϋ νέου αύτοκράτορος εϊς τΟν {}ρόνον τfjς βυζαντινiϊς αύτοκρατορίας 

κατα τiιν μακραίωνα έξέλιξιν και μέχρι τfίς καταλύσεως αlιτfiς, dποτελεi άπΟ 
μακροϋ χρόνου προσφιλfς {}έμα έρεύνης, έν σχέσει πρΟς τΟ Οποίον πολλd 
, , ., , , , λ , δ ' 'Η ' • , 
εγραφησαν, ετι και κατα τας τε ευταιας εκαετιας. γνωμη ουτω, κα{} 1\ν 

ή ε'ίς τΟν βυζαντινΟν itρόνόν dνοδος τοϋ νέου αϋτοκράτορος έγίνετο κατα 
τρόπον έντελώς τυχαίον, χωρlς τi]ν &ξίωσιν τηρήσεως ίδιαιτέρας τινος δια
δικασίας πρΟς τοϋτο, ύποστηριχ-8είσα καl είς νεω~έρους χρόνους, δΕν φαίνε~ 

ται άπολύτως όρ-3ή, έν Οψει τών 8στω καl πενιχρών συναφών ιστορικών πλη~ 
ροφοριΟΟν. Έξ έτέρου δμως καl .η άντίί1ετος γνώμη, η ύποστηριχftείσα ύπΟ 
συγγραφέων δοκιμωτάτων ( Zacl1arire, Mortreuil, Gelzer κ. α.), κα{}' !]ν ή 

είς τΟν βυζαντινΟν ί1ρόνον dνοδος, τούλάχιστον έν γένει, έγίνετο κατd κλη~ 
ρονομ ικην διαδοχην fi ( ι!ις 11πεστηρ[χ{}η 11πο τοϋ Bury) τii 11ποδε[ξει τοiί 

λαοϋ καl τών άντιπροσωπευτικών αύτοϋ συλλογικών σωμάτων, δΕν δύναται 
έπίσης να itεωρη{}fί ώς όρ{}ή, τουλάχιστον έν τii γενικεύσει αύτi]ς, καl τοϋτο 

διότι αί συναφείς Lστορικαl πηγαl ούδαμώς καταλείπουν τfιν βεβαιότητα, 
δτι κα{}~ δλην τfιν διάρκειαν της βυζαντινi]ς αυτοκρατορίας έτηρή{tη ένιαία 
έπl τοϋ itέματος γραμμή. eo βυζαντινΟς βασιλεUς η αυτοκράτωρ, δστις 
« οϋτε νόμοις οϋτε κανόσιν ύπέκειτο », άπετέλει Οντως Lδιότυπον πολιτικi}ν 

μορφήν,- κρdμα της ρωμα·ίκfjς αύτοκρατορικfiς παραδόσεως, τfjς χριστια~ 
νικfiς έπιβολfjς άλJ,α καl τfjς έλληνιστικflς καl άνατολικfiς Επιδράσεως, πολι~ 
τικi}ν μορφήν, τfjς όποίας ή καftιέρωσις άναγκαίως διήνυσεν ώρισμένην 
έξέλιξιν κατα την μακρaν διάρκειαν τi'jς !στορ[ας τi'jς βυζαντινi'jς αi'ηοκρα· 

τορίας, άντίστοιχον πρΟς τi}ν όπερχιλιετfi διαδρομi)ν αύτf1ς μέχρι της έν 

Ετει 1453 καταλύσεώς της. Καl ύπΟ τi}ν Εποψιν ταύτην, δρftότατα ή συγ~ 
γραφεUς τονίζ?t έν τii εLσαγωγiϊ τfiς πραγματείας της, δτι {}εωρεί σφάλμα 
μεftολογικΟν τi}ν κατα τρόπον άπόλυτον διατύπωσιν κανόνων ώς πρΟς τΟν 
τρόπον τfjς &νόδου τοϋ νέου αύτοκράτορος εLς τΟν {}ρόνον έπl τfi βάσει τών 
πληροφοριών άπλΟΟς ώρισμένων δεκαετιών ή €στω καl έκατονταετιών. eH ί 
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εLς τΟν βυζαντινΟν ftρόνον &νάρρησις έγνώρισε ποικίλους διαφορισμούς, 

διαρκούσης τfίς διαδρομi'jς τi'jς α~τοκρατορ[ας. Ή ποικιλ[α δ' α~τη ήτο ή 

&ναγκαία συνέπεια τών κατ α την όπερχιλιετfi τα1Jτην διαδρομ i}ν σημειωftει
σων Εξελίξεων. 

Έπl τii βάσει τών όρ-θών τούτων γενικών μεftοδολογικών Εκτιμήσεων, 

η συγγραφεvς διαιρεί την ολην έργασίαν αύτi'iς εϊς τρείς μεγάλας !στορικaς 

περιόδους, .ητοι τi}ν ύπ~ αUτης &ποκαλουμένην πρώιμον περίοδον ( 324 • 
610 ), τi}ν μέση ν ( 610 ο 1081) και η]ν 11στέραν περ[οδον ( 1081·1453 ), έξ 
ών τfιν πρώιμον καί τfιν Uστέραν υποδιαιρεί περαιτέρω ε'ις τμήματα. Δι~ έκά

στην δΕ τών περιόδων τούτων η καl τών τμημάτων αlιτών άναζητεϊ τα 

Lδιάζοντα χαρακτήριστικά, ώς ταϋτα προκύπτουν έκ τών σωζομένων ίστο

ρικών πηγών, και συνάγει τα επι μέρους συμπεράσματα, &τινα καl ποικίλ

λουν δι~ έκάστην περίοδον, κατd τα εύftUς έν τοίς έπομένοις έκτιftέμενα. 

Ο~τω: α) την πρώιμον περlοδον ( 324.610) ή συγγραφεvς 11ποδιαιρεί 
εLς δύο τμήματα, έξ &ν τΟ πρώτον Ciρχεται μΕν μΕ τi}ν άνάληψιν τfiς εξου

σίας ύπΟ τών διαδόχων τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, λήγει δΕ μΕ τΟ τέλος τfiς 

i1εοδοσιανiiς δυναστε[ας ( 337 · 450 ). Κατa το πρώτον δ8 τοiίτο τμfίμα, ή 
είς τΟν ftρόνον άvάρρησις &νfjκε, κατα τi}ν συγγραφέα, αποκλειστικώς εLς 

τΎιν άρμοδιότητα του στρατου, δστις έξέλεγε τΟν ύποψήφιον καl &νηγόρευε 

τΟν νέον αυτοκράτορα κατα ποικίλους τύπους (στέψις δια μανιακίου, &νύ· 
ψωσις έπ~ άσπίδος, &ναφώνησις εLς « αϋγουστον », είτα περιβολ't'ι δι& τfjς 

πορφύρας καl τοϋ διαδήματος κλπ.), ή &νηγόρευε δι' άναφωνήσεων κλπ. 

τΟν πρΟ α.Uτου, είδικώτερον πρΟ στρατιωτικfiς συγκεντρώσεως, fιπΟ τοϋ ηδη 

βασιλεύοντας Vποδεικνυόμενον νέον fιγεμόνά. Κατ& τΟ δεύτερον δΕ: τμfiμα 

τi'jς πρω[μου ταύτης περιόδου ( 450. 610) τον στρατον ίiποκατέστησεν ή 

σύγκλητος ώς πρΟς ηΊν έκλογi"ιν του ύποψηφίου, Οστις &νηyορεύετο αυτο

κράτωρ ώς καl πρότερον &ντιστοίχως, έπl πλέον δΕ καl ένώπιον των δήμων 

καl του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είτα δΕ: καl της συγκλήτου4 Περαι~ 

τέρω, κατ& τi"ιν συγγραφέα, &πΟ τοϋ 'Αναστασίου Α' δ πατριάρχης Ε{}ετεν 

ίδιοχείρως τΟ στέμμα έπl τfjς κεφαλf]ς του &ναγορευομένου, καt &πΟ τοϋ 

Φωκii ( 602) ή στέψις προσέλαβεν ϊδιάζοντα /}ρησκευτικον χαρακτfjρα, τελου
μένη χωριστα &πΟ τi}ν άναγόρευσιν. Καl τέλος, όσάκις ό i}δη βασιλεύων 

&νεκήρυσσε τΟν νέον αυτοκράτορα, ή άνακήρυξις αUτοίJ έγίνετο εLς συγκέν

τρωσιν συγκλήτου, στρατοϋ και δήμων παρουσίg και τοϋ πατριάρχου, καit' Υιν 

ή έπίftεσις τοϋ στέμματος έγίνετο ύπΟ τοϋ αUτοχράτορος καl δ άνακηρυσσό

μενος &νεφωνε ί το « αϋγουστος ». 
β) Κατa την μέσην περ[οδον ( 610 • 1081) έσημειώ{}ησαν νέαι έξελ[ξεις: 

Έπεκράτησεν οϋτω Οπως δ μέλλων διάδοχος άνακηρύσσεται συμβασιλεiις 

όπΟ τοϋ βασιλεύοντας, καl τοϊiτο τηρουμένου του τυπικοϋ τfjς προηγουμένης 

περιόδου. Βαi1μηδlιν ( &πο τοv {}' αίώνος) κατέστη σαφης ό διαχωρι.σμος 
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« αύτοκράτορος » καl άπλοϋ «βασιλέως», ό δΕ τελευταίος, ϊνα καταστil αύτο~ 
κράτωρ Επρεπε να άναγορευίtίi αϋτοκράτωρ Εν Επισήμφ τελετij. Έπίσης δΕ 

βαiJμηδον ε!ς τους παλαιοτ€ρους παράγοντας τijς βυζαντινijς πολιτικijς ζωijς, 
Ίlτοι τiιν σύγκλητον, τΟν στρα.τΟν καl τοUς δήμους, προσετέ6η καl ό κλi)ρος. 
'Αλλ' η ~κκλησιαστικi] στέψις &πέβη &πλij iJρησκευτικ1] τελετη χωρlς aλλας 
Εννόμους συνεπείας. 

γ) Τέλος η ύστέρα περίοδος ( 1081 · 1453 ), καl κατα τα τρία τμήματα 
αUτfίς είς τα όποία η συγγραφεUς τiιν ύποδιαιρεί, χαρακτηρίζεται υπΟ τής 

διαρκώς μείζονος σημασίας Ίlν &ποκτ(i η στέψις τοϋ νέου αUτοκράτορος, 
i]τις ύπΟ της ~Εκκλησίας μ€ν Ηtεωρείτο, ώς αύτονόητον, έν πάση περιπτώσει 

νομικώς άναγκαία, ύπΟ τfjς Πολιτείας όμως ώς ό!νευ ίδιαιτέρων νομικών 

συνεπειών, δεδομένου Οτι κατα t1lν άντίληψιν αύτfjς αυτοκράτωρ κα{Ηστατό 

τις άπλώς καl δια μόνης τfjς &ναγορεύσεως. Κατα τα λοιπά, κατα τΟ πρώτον 

μ8ν τμijμα τfίς περιόδου ταύτης ( 1081-1204) ύφίστατο σαφ\ς διάκρισις 
« αύτοκράτορος » καl μέλλοντος διαδόχου, Ύjτοι «βασιλέως», έξ ών ό μf:ν 

αυτοκράτωρ βα-ΙfμηδΟν Επεκράτησε και να «χρίεται» δι" άγίου μύρου, ό δf. 

βασιλεΊJς είς νεαραν ήλικίαν έδέχετο διάδημα, έρυ-Ιfρα πέδιλα, πορφύραν καl 
την εϊς βασιλέα &ναφώνησιν. Κατα τΟ δεύτερον τμΥjμα τfjς αύτfjς περιόδου 

( 1204 · 1264) εκράτησεν η &ναγόρευσις του νέου αi'Jτοκράτορος δι' &νυψώ· 
σεως fπ" &σπίδος. και &ναφωνήσεως ύπΟ τfjς συγκλήτου, τοϋ στρατοϋ και 

του δήμου (επακολουiJούσης τfίς χρίσεως καl στέψεως), ~γκατελείφiJη δ' η 
&νάδειξις του μέλλοντος διαδόχου ε!ς συμβασιλέα. Κατα το τελευταίον δ8 

τμijμα τijς ύστέρας περιόδου ( 1261 · 1453) ~πεκράτησε καl πάλιν η διάκρι
σις « αUτοκράτορος » και « βασιλέως»· και « βασιλεi)ς » μf:ν άνεκηρύσσετο ό 

πρωτότοκος υ'LΟς τοϋ αUτοκράτορος, τουλάχιστον κατα κανόνα, « αUτοκρά
τωρ » δ" &νεκηρύσσετο ό 1]δη βασιλεUς η δ άλλως δι' επαναστάσεως άνερ

χόμενος είς τΟν -Ιfρόνον δ' ανυψώσεως έπ" &σπίδος και άναφωνήσεως, ο-δτος 

δ' άκολού-Ιfως μετέβαινεν εϊς την "Αγίαν Σοφίαν, l!ν&α παρέδιδεν είς τΟν 

πατριάρχην Εγγραφον Ομολογίαν πίστεως και i3χρίετο και έστέφετο ύπ" αUtοϋ. 

τα συμπεράσματα ταϋτα τfjς συγγραφέως είναι συχνότατα σημαντικώς 

διάφορj:Χ πρΟς Οσα νεώτεροι έρευνηταl Εχουν συναγάγει έν σχέσει πρΟς τΟ 

έρευνώμενον -Ιfέμα. τα συμπεράσματα δμως ταϋτα -Ιfεμελιοίίνται άσφαλώς 

ύπΟ τfjς συγγραφέως είς κριτικώς έλεγχομένας 'Lστορικ<1ς πηγός κal έπι πλέον 

έν τψ συνόλφ των παρέχουν βάσιμον έξήγησιν τfίς ποικιλίας ύπΟ τfjς Οποίας 

φαίνεται να κατέχεται τΟ προσφερόμενον, oUχl πάντοτε πλούσιον, 'LστορικΟν 

καl πηγαίον ύλικόν. Εϊς τοίίτο δ", ως και &νωτέρω εσημειώifη, ωδήγησεν η 

ορiJη τοποiJέτησις του δλου προβλήματος ~ξ &ρχijς, !\τοι η βασικi] &ντίληψις, 

δτι πρΟς τας διαφόρους 'ιστορικός περιόδους άς διήνυσεν η έξέλιξις τfjς 

βυζαντινης αύτοκρατορίας μέχρι τfjς καταλύσεως αύτfjς άναγκαίως &ντιστοι

χεί ποικιλία μορφών .αναρρήσεως εϊς τΟν βυζαντινΟν -Ιfρόνον. Καί, ώς φρο-
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νοίίμεν, πρέπει να όμολογηit], Οτι 1Ί συγγραφεU; επέτυχε να πείση τΟν 
άναγνώστ'Υ)ν περι τfiς όρ{}ότητος τfiς βασικfjς ταύτης άντιλήψεως. 

"Η Ολη μελέτη είναι γραμμένη κατα συστηματικΟν καl πρόσφορον είς 

γενικΎιν Sποπτείαν τρόπον. "Ο πλοίίτος τοϋ παραπεμπομένου πηγαίου καl 

βιβλιογραφικοίi ύλικοίί μαρτυρεί περι τοϋ εUσυνειδ1lτου και τοϋ κοπιώδους 
τijς συντελεσiJείσης εργασίας. Ή δ' έλληνικi] ~πιστήμη τijς μελέτης του 

βυζαντινόίί δικαίου καl τfjς ίστορίας αύτοϋ είναι εUγνώμων πρΟς τΎιν συγ
γραφέα δια τi]ν λαμπρcl.ν μελέτην της, fjτις ~ρχεται να φωτίσn πρόβλημα 
δυσχερέστατον, τΟ πρόβλημα τfjς Sκλογfjς, &ναγορεύσεως καl στέψεως τοϋ 

βυζαντινοϋ αUτοκράτορος, τοϋ Οποίου ή κα-Ιfόλου {}έσις Εν τiί βυζαντινή 

πολιτείq: Εμφανίζει άξιοσημειώτους 'LστορικcΧς ίδιορρυftμίας. 

ΠΑΝ. Ι. ΖΕΠΟΣ 

Ρωμαιιοϋ τοϋ ΜελφδοV •Ύμνοι, έκδιδ6μενοι έκ πατμιακών κωδίκων, μετd 

προλεγομένων ύπδ Ν. Β. Τωμαδάκη. Τ6μος ΒΌ 'Εν Ά#ήναις. 

Τυπογρ. Μ. Μυρτlδη 1954. Σελ. iVιr'+391. 

Έν τ ψ παρόντι Β' δγκώδει τόμφ συνεχίζεται ή VπΟ τοίί κα{}ηγητοϋ 

τijς Βυζαντινijς Φιλολογίας ~ν τιj\ Έιtνικιj) Πανεπιστημίψ κ. Ν. Τωμαδάκη 

εν στενωτάττι συνεργασίq: μετa φιλοτίμων μα-θητών του άναλ'Υ]φ{}είσα &γαστΎι 

προσπά{}εια τfiς έκδόσεως άνεκδότων τε και Εκδεδομένων ϋμνων τοϋ εύλό
γως χαρακτηρισiJέντος ώς « Χριστιανου Πινδάρου» Ρωμανου του Μελψδου, 
Επl τiί βάσει ϊδίg τών Εν τ'fi σεβασμίq Μονϋ τοϋ \Χγίου ~Ιωάννου τοϋ Θεο· 

λόγου τfjς Πάτμου σωζομένων καl έπι τόπου μελετη{}έντων κωδ. ύπ~ άριft. 

212 καl 213. Βιβλιογραφήσας έξ ~πόψεως iJεολογικfiς τον Α' τόμον &πο τfiς 
στήλης ταύτης ~ν !!τει 1952 (Τόμος ΚΒ' σ. 331· 34 ), iJεωρώ €μαυτον ύπό· 
χρεων καl Εναντι τοίί παρόντος Β" τόμου, έν τφ όποίφ συνεργάζονται μετι1 

τσU κα--3ηγητοίi των δέκα νεαροl πτυ~ιοϋχοι φιλόλογοι, την δf: δφειλήν μου 
ταύτην λυποίίμαι διότι, λόγφ τών παρεμπεσόντων βαρέων κα-Ιfηκόντων μου, 

Ερχομαι μετ& δύο Ολα Ετη να &ποτίσω. 

·ο τόμος οίίτος, Οστις προσφωνείται εύγνωμόνως είς τΟν χορηγΟν τfjς 

εκδόσεως αi'Jτijς γνωστον Βυζαντινολόγον Ί. Β. Παπαδόπουλον, &ποτελεϊ· 

ται εκ τών προλεγομένων και δύο κυρίων μερόJν μετα των σχετικών πινά

κων. 'Εν τοίς προλεγομένοις (σ. VII · ΧΙΧ) δ κ. Τω μ. ομιλεί περl του 
Ολου εγχειρήματος και ίδίg περl τών πλεονεκτημάτων τfjς εργασίας τοϋ Β' 

τόμου Εν συγκρίσει πρΟς τi)ν τοϋ Α', περl τfίς κατανομής τοίί Εργου μεταξU 

των συνεργατών, περl τfiς μετ α την Εκδοσιν-τοϋ Α' τόμου προόδου τών περl 
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τΟν ΡωμανΟν μελετών καl δi] Οσον &φορlj είς τιΙς πηγdς τοϋ Ρωμανοϋ, τΎιν 

γλώσσαν καl η)ν μετρικiιν α-5τοϋ καl τi)ν σχέσιν πρΟς ~Εφραlμ τΟν Σύρον. 

ΤΟ Α' μέρος τού έ:ργου, δπερ φέρει τiιν έπιγραφi)ν « Td κονταΚάρια 
τfjς Πάτμου» (σελ. ε'· σνς') είναι άφιερωμένον είς ταUς περισπουδάστους 

πατμιακαUς κώδικας ύπ~ &ρι{}. 212 καl 213, οίτινες &πο!ελοϋσιν ενότητα 

καl τΟΟν Οποίων τΟ μεγαλύτερον καl σημαντικώτερον ύλικΟν παραμένει άνέκ
δοτον, όJστε να κα{Ησταται άναγκαία ή λεπτομερης περιγραφη καl &λοκλη~ 

ρωμένη έκτίμησις αUτών. Καl ό μ8ν κ. Μ. Ναουμίδης πράγματεύεται περl 

τοϋ ύπ' άρι{}. 212 κώδ., Ον &νάγει εlς τΟ τέλος τοϋ ι' fl άρχdς τού ια' αίώ
νος καl δi] &σχολείται περl τα προβλήματα καl τΟ περιεχόμενον αύτοϋ, 

&ποτελούμενον έκ κοντακίων ε'Lς αγίους Οχι μόνον τοϋ Ρωμανού, άλλα και 
li.λλων ποιητών, ό δ€ κ. Π. Νικολόπουλος πραγματεύεται περι τού ύπ" άρι\1. 

213 κωδ., άδελφού τού προ1)γοuμένου και περιέχοντος κοντάκια του Τριφ
δίου και τοϋ Πεντηκοσταρίου, έξ ών τα πλείστα άποδίδονται ε'Lς τΟν 

Ρωμανόν. ~Η περιγραφfι &μφοτέρων τών κωδίκων γίνεται κατα τiιν αύτi)ν 

μέ{}οδον καl με{}" ίκανfjς Επιμελείας, χωρις να παραλείπηται .η &ναγραψη τών 

ύπαρχουσών έκδόσεων. ~Επιτάσσεται πίναξ τών έν τοίς Κοντακαρίοις &παν

τωμένων άγίων. 

Το δf Β' μέρος περιέχει δέκα τέσσαρας iJμνους ( ΙΕ' · ΚΗ' ), ών ο! 
πλείστοι &ποδίδονται εLς τΟν Ρωμανόν. ΤοUς ϋμνους ιε' και ις', άναφερο

μένους ε!ς τον μεγαλομάρτυρα Δημ>ίτριον, επεξεργάζεται ό κ. Τωμαδάκης 

προτάσσων Εκατέρου τούτων σχετικi)ν είσαγωγfιν μ.ετα φιλολογικών &ναλύ

σεων και ίστορικών και κριτικών παρατηρήσεων. ·ο μ€ν Α' ϋμνος περιεχό

μενος εϊς τΟν μνημονευ.ftέντα άνωτέρω lιπ" άριit. 212 κωδ. τfjς Πάτμου 

καl άποδιδόμενος εϊς τΟν ΡωμανΟν έκδίδεται δια πρώτην φορ&ν όλόκληρος 

και έν έπιμέτρι:ρ και fτερο~ ϋμνος (αίνος) « Στεφάνου » τινΟς εϊς τΟν αύτΟν 
άγιον, ό δ€ Β' ( χαρακτηριστικΟς ϋμνος) &ς « με{}εόρτιον ποίημα εϊς άγ. 

Δημήτριον » και παραδιδόμενος άνωνύμως άποδίδεται ύπΟ του κ. Τω μ. εϊς 
τΟν Ρωμανόν. "ΥπΟ τοϋ κ. Τωμ. Εκδίδονται άκολού{}ως μετα σχετικών είσα

γωγών και άναλόγου φιλολογικού και κρι τικοίί όπλισμοίJ δύο ϋμνοι εLς τΟν 

11γιον Νικόλαον άποδιδόμενοι, συμφc&νως τfi σχετικfi &κροστιχίδι, {•πΟ τfjς 

πατμιακfiς παραδόσεως και του έκδότου είς τΟν Ρωμανόν. Έπακολου-flεί 

ϋμνος τfjς Εβδομάδος τών Νηστειών είς τΟν· Νώε, έκδιδόμενος κατα τfιν 
αϋτ1}ν μέιtσδσν ύπο τijς δεσποιν(δσς Σσφ. Παπαδημητρ(ου μετα πρόταξιν 

τοίί βιβλικοϋ κειμένου περl τοϋ Κατακλυσμού ( Γενεσ. ς' {I' ). Έπεται ψδ1} 

του Ρωμανού είς το'υς αγίους όμολογητας Γουρίαν, Σαμωνaν καl ~'_Αβιβον, 
{}τις έκδίδεται ύπΟ τού κ. Π. Περσιάνη, προτασσομένου τοϋ κωνσταντινου

πολιτικου συναξαρίου τών έν λόγφ άγίων. Άκολου-8οϊiσιν οί ύπΟ τού κ. Ν. 

Λιβαδάρα Εκδιδόμενοι ϋμνοι Ρωμανού « είς τΟ πά{}ος τοϋ Κυρίου καl τΟν 
tJρijνoν τijς Θεοτόκου» και « είς τΟ flάf}oς » μετα πρόταξιν τών σχετικών 
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εUαγγελικών είσαγωγικών περικοπών και Ετερος άνέκδοτος ϋμνος είς Νεο

φωτίστους Εκδιδόμενος ύπΟ τού αUτοϋ έκδότου. ~Έρχεται Sπειτα δραματικΟς 

ϋμνος τοϋ Ρωμανού είς τΟν ίερΟν Νιπτήρα έκδιδόμενος ύπΟ του κ. Β. Μαν

δηλαρii μετα πρόταξιν τοίί σχετικού εύαγγελικου κειμένου. ~Επακολουftεί ή 

Επίσης άνέκδοτος δέησις Ρωμανοϋ είς τΟν lίσωτον υίόν έκδιδομένη μετό 

πρόταξιν τfjς σχετικfjς περικοπfjς τοίί Λουκii καl νόiJου λόγου τοίί Χρυσο

στόμου ύπΟ τοϋ κ. Εύαγγ. Πετρούνια. Είτα ύπΟ μΕν τfjς δεσπ. "Αγνfiς Βα

σιλοπούλου έκδίδεται μετα πρόταξιν τfjς σχετικfiς εύαγγελικfjς περικοπfjς ό 

είς τΟν ΡωμανΟν άποδιδόμενος αlνο!; είς την Σαμαρείτιδα, ύπΟ δΕ τfjς δεσπ. 

Λυδ. Ά-δανασοπούλου Sπος τού Ρωμανοϋ είς την ~Υπαπαντην τοϋ Κυρίου, 

Έπακολου&εί τέλος τΟ είς τdς Δέκα Παρ{}ένους ποίημα τοϋ Ρωμαναίί, δπερ 

εκδtδει ή δεσπ. "Ηβη Άντωνοπούλου μετα πρόταξιν τijς σχετικijς περικο· 

πfjς τοϋ Ματ{}αίου. ΕΊ.ς Εκάτερον τών μερών Επισυνάπτονται πίνακες Εκ 

τών όποίων οί σπουδαιότεροι είναι οί Εκπονη-&έντες ύπΟ τοϋ κ. Ε. Πετρού-
( ~ " , ~ λ ') νια κυριων ονοματων και γ ωσσικοι . 
Και ό παρ(tlν τόμος είναι προ"ίΟν όμαδικfiς συνεργασίας και πολλών 

καl ποικίλων σχετικών πρΟς τΟ περιεχόμενον μελετών τού τε κα\11}γητοϋ καl 
τών ύπΟ τfιν ένδελεχfj αύτοϋ καitοδ-ήγησιν διατελούντων νεαρών συνεργα

τών, είς οϋς ό κ. Τωμ. Οχι μόνον μετέδωκε τΟν Sρωτα πρΟς τΟ ποιητικΟν 

Sργον του μεγάλου "Έλληνος μελι:ρδοίi, άλλα και παρέμεινε και παραμένει ό 
Εμπνευστfις καl συντονιστi)ς του άναληψθ-έντος πραγματικού CΗtλου. Συγκρι

νόμενος πρΟς τΟν Α' τόμον ό παρcΟν Β' έμφανίζεται· έν πολλοίς άρτιώτερος 

τού Α', τοϋ όποίου τας &τελείας &ναγνωρίζει έν τοίς προλεγομένοις του Β' 

καl ό κ. Τωμ. ΠρΟς τοίς Ciλλοις, ό παρcΟν τόμος παρουσιάζει καl τοϋτο τΟ 

προσΟν Sναντι τού Α', Οτι έν αϋτQ) άντιβάλλονται οί πατμιακοl κώδικες 

πρΟς Cίλλους, οίοι είναι οί σινα"ίτικοί, άγιορειτικοί, καl ό ύπ" άρι-8. 
157 κώδιξ τfjς πανεπιστημιακijς Βιβλιο{}ήκης τfjς Μεσσήνης κ.όί., καl 

μελετώνται και Επι τfi βάσει φωτογραφιών και μικροταινιών. ~Η πί:χ

ροίίσα Ι!κδοσις {1<1 fiτo δυνατον να ilεωρη{}'[i ώς δοκιμαστικ1} κριτικ1} 

Sκδοσις και ι'tα χρησιμεύση, ffiς παρατηρεί και ό κ. Τωμαδάκης, ώς « ttε
μέλιον πάσης όριστικωτέρας εlς τΟ μέλλον». Πάντως δΕ,, πρόκειται 

περl « φροντιστηριακijς άσκήσεως >>, κα{}~ δ σον .η Sκδοσις αϋτη γίνε

ται ύπό τε τi}ν Sμπνευσιν και τfιν Cίγρυπνον παρακολού8ησιν καl κα{}ο

δ~γησιν τοϋ κα{}ηγητοϋ, άλλα καl ύπΟ τi)ν εϋ-θ-ύνην αύτοίi, του όποίου 

και μόνον τΟ Ονομα προβάλλεται έν τii προμετωπίδι τοϋ fργου. ~Εaν i!"α 

iiτo « φροντιστηριακfι Cίσκησις », sα Sπρεπε να συνομολογ"ήση τις, Οτι 

τοιαυται φροντιστηριακαι άσκ-ήσεις ούχl μόνον Εν "Ελλάδι τυγχάνουσι σχε

δΟν li.γνωστοι, άλλα και έν τii άλλοδαπii πάν li.λλο είναι η συνή-&εις. Και 

ϊνα .η κρίσις -ήμών άποβη Sετικωτέρα, δφείλομεν να όμολ,ογ-ήσωμεν, Οτι .η 
παροϋσα Εκδοσις, παρd πάσαν άτέλειαν αύτfjς και έαν Sτι παρίδη τις τΟ Ciλλο 
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πολύτιμον ύλικόν, Οπερ σuνεκέντρωσεν ή άγαστη έπιμέλεια τών συνεργατών 

του κ. Τω μ., και μόνον rος στηριζομένη ίδίι;ι έπι τi'jς iiξιολογωτάτης πατμιακiiς 

οϋτως είπείν παραδόσεως καl ώς λαμβάνουσα πρΟ δψ&αλμών καl τiιν μου
σικΊlν τών ϋμνων, στοιχείον, κα-8-~ δσον γνωρίζομεν, άγνωστον είς τσU; ξέ

νους έκδότας τών Qωμανικών ποιημάτων, &ποτελεί πολύτιμον VλικΟν καl 
διατt Οχι καt -&εμέλιον πάσης όριστικωτέρας « έκδόσεως » τών εργων του 
Ρωμανοϋ, έκδόσεως flτις {}(ι i'}δύνατο ν& συντελεσ-θii δια τf}ς εUκταίας συνερ

γασίας του κ. Τω μ. μετα του έν τiί Θεολογική Σχολiί του 'Ε{}νικοu Πανεπι
στημίου κα{}ηγητοίi τfjς (Υμνολογίας καl cΑγιολογίας. Έπιμένομεν είς τΥιν 

συνεργασίαν καl τοϋ έίδικωτέρου παρ~ ήμίν Θεολόγου, fiνευ τfjς δπ,οίας 

συνεργασίας, δΕν είναι δυνατΟν να συντελεσ-ΒΌ άρτία κρι τικfι εκδοσις άρ~ 
χαίων καl βυζαντινών Εκκλησιαστικών κειμένων. ~Εν τ<$ μεταξV α; συνεχι

σ{}ii ή ερευνα συντονωτέρα, πρΟς τοίς άλλοις, και πρΟς τi}ν κατεύ8υνσι~ 

τfjς γνησιότητος τών παραδιδομένων UπΟ τΟ Ονομα τοϋ Ρωμανοϋ ύμνων και 
11ς έπεκτα{}] ή άντιβολi] και προς ι'iλλους μάρτυρας τi'jς χειρογράφου παρα

δόσεως. Κατακλείομεν δΕ τΟ παρΟν σημείωμα μετα της παρατηρήσεως, Οτι 
ό παρ<1ν τόμος πολλψ μάλλον τοϋ Α' περιποιεί τιμfιν ε'ίς τfιν έλληνικfιν έπι
στήμην καl δiι καl ε'ίς τΟ ~Ε{}νικΟν f)μών Πανεπιστήμιον. 

Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 

'Αρχιμ. Α l μ ι λ ι α ν ο ϋ 1' σ α κ οπού λ ο υ, άρχειοφύλακος τοϋ Οlκουμενι
κοϋ Πατριαρχείου: ΠεριγραφικΌς f(ατάλογος τών Χειρογράφων τijς Β ι~ 

βλιο{}ήκης τoii Οlκουμενικοϋ Πατριαρχε[ου. Β' Άγ. Τριάδος Χάλκης. 

.Σταμπούλ, έκ τοϋ Πατριαρχικσϋ τυπογραφείου, { 1956, άνατύπωσις έκ 

τοϋ περ. Όρ{}οδοξ[α J 8°, σσ. 169 ( + 7 ). 

Παλαιότερον ό συγγραφεUς &νετύπωσεν έκ τfjς « Όρ{}οδοξίας » ε'ίς τό

μον τΟν Κατάλογον τοϋ « Τμήματος Χειρογράφων τfίς Παναγίας Καμα· 

ριωτίσσης » τού Οίκουμεν. Πατριαρχείου. Tfjς αϋτfjς σειρdς συνέχεια είναι 

ό προκείμενος τόμος. Δια τi'jς φιλοτίμου προσπα{}είας ταύτης {}.Χ πληροφορη

{}&μεν τί χειρόγραφα συνεκεντρώΗησαν είς την Πατριαρχικ>]ν Βιβλιο{}ήκην 

Κων/λεως. 
'Η Μονi] της 'Αγ. Τριάδος η του Έσόπτρου της Χάλκης Περιελάμβα

νεν ι'iλλοτε περι τα 300 χει/φα, έξ &ν ό κατάλογος προ τi'jς είς το Φανάρι 
'' 147Τ' ''-Q. ' πρΟ ε'ίκοσαετίας μεταφορCiς τf)ς ανεγραφεν . ουτων εσωυησαν και πε· 

ριγράφονται 138- έν δλφ, έκ των όποίων fν σλαβονικόν, τα λοιπα Ελληνικά, 
λειτουργικά, άγιολογικά, εύαγγελιστάρια, πατερικα καl ανάμεικτα χει/φα. 

23-1-1957 
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uΕπεται Ενδιαφέρον σημείωμα περl του δ:νακαινιστου τfjς :Μον11ς Μητροφά
νης Γ' (δις πατριαρχεύσαντος 1565- 72 και 1579-80) ι ό όποίος και 
έπλούτισε την βιβλιο8ήκην, ι:bς Εμφαίνεται έκ σημειώσεών του έπι τών χει~ 
ρογράφωv· ε'ίς τΟ έπιτασσόμενον της περιγραφfjς «Σημείωμα» ό φι/,ότιμος 
συγγρ. καταγράφει Οσα χει/φα τfjς έv λόγφ μονf]ς γνωρίζει ύπάρχοvτα ε'ίς 
ι'iλλας βιβλιο&ήκας (και του έξωτερικου ). 

CH σύνταξις του κάταλόγου τούτου δΕν δυνάμε{}α να εϊπωμεv δτι εγινε 
συμφώνως πρΟς τοUς νέους κανόνας οίίτε καμμίαν αύστηρ<Χν μέitοδον, ή δΕ 
περιγραφη είναι λίαν iiτελής. Ή όρολογία &ήΗης (πρβλ. κ&διξ ι'i>'αρχος, 
dτελής, άντl άκέφαλος, κολοβός, &.ρχαία σημεία μσυσικijς άντι έκφωνητικijς 
κ. α.). Σημειώματα Ενδιαφέροντα άναγινώσκονται κακώς η &τελώς, οί στί
χοι δeν χωρίζονται (πρβλ. σ. 13 ). τα &γιολοyικα βιβλία χαρακτηρίζονται 
κακώς Οχι μόνον όJς συι•αζάρια, πανηγυρικd άλλα καl μη1ιαία (πρβλ. σ. 86, 
δπου ό κώδιξ 46, σ. 35 περιέχων άκολου3ίας Cίνευ συναξαρίων ). 

Τα περιεχόμενα τών κωδίκων δΕν αναγράφονται λεπτομερώς, σπανιώ
τατα δε συσχετίζονται πρΟς τα δημοσιευμένα Ί)δη πατερικα και άγιολογικα 
κείμενα. 

Ώς προς τi]ν χρονολόγησιν τ&ν κωδίκων ( έλλείπει πίναξ των χρονολο
γημένων) α~ τη γίνεται χονδρικ&ς η ~λλείπει όλωσδιόλου (πρβλ. κώδ. 44, 
σ. 34- 35) και ο ταν είναι δυναη] έκ του περιεχομένου ( ό κ&δ. 65 έν σσ. 
48- 49 περιγραφόμενος, περιέχει Ι!ργον του Μ. Φιλη) η έσφαλμένως: Οίί
τως ό κώδ. 88 (σ. 84) ό φερόμενος cbς Ι\1ηναίον του ένάrου α'ίώνος είναι 
γεγραμμένος δια μικρογραμμάτου γραφης. Ό κ&διξ 90 ( σσ. 88- 93) φέρε
ται ά>ς του δωδ. αϊ., ένψ περιέχει Εργον Θεοδ. τοϋ Μετοχίτου (ι γ~~ ιδ' 
αL. ). τα παραδείγματα κα{}ιστοϋν ϋποπτον nlv έπιχειρη{tεϊσαν χρονολόγη
σιν τών &χρονίστων κωδίκων . 

Περιοριζόμε{}α ε'ίς ταίirα, δια να δείξωμεν δτι οί fκδο{}έντες κατάλογοι 
είναι &συγχρόνιστοι καl dμέitοδοι και Οτι τΟ Ο'ίκουμ. Πατριαρχείον αν έπε
itύμιει σοβαρώς να έκδώση κατάλογον έπιστημονικόν, Ciξιον της σημασίας 
Ί]ν Εχουν τα χει/φα τfjς Βιβλιο1Jήκης του, aα επρεπε ν' dvαitέση είς ε'ίδή
μονα έξ ύπαρχfις τΟ Εργον. ΤΟν ε'ίδ·ήμονα τοϊlτον {}d f}δύνατο να βοη-&ήση 
δια rfjς πείρας του ό &ρχιμ. Τσακόπουλος. Μέχρι τής ήμέρας έκείνης οί κα· 
τάλογοί του {}<Χ είναι άπλώς Ενδεικτικοί, &λλ<Χ δΕν \tα πληροϊlν τα άνάγκας 
τών σημερινών ζητήσεων. 

Έπάναγ~ες, τέλος {}εωρcί> ε'ίς Ενα σύγχρονον κατάλογον ν' dναγραφούν 
αί δημοσιεύσεις τών έν τοίς κώδδ. άπαντωμένων Εργων ( ε'ίς τούτο -&α έβοή~ 

1 Πρβλ. Σriρδεων Γ ε ρ μ α ν ο υ, Συμβολη είς τοV;; Πτρχ. Καταλόγους Κων
στανt:ινουπόλεως ... Μέρος Α' έν Κωνσταη:ινουπόλει 1935, σσ. 40-48: Μητροφάνης 
Γ', δπου καi ή λοιπi] βιβλιογραφία. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ETAJP.EIAΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ uΕτας K'i' 26 
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-/!ει νί!ν το δ(τομον ~ργον τού C. Β a u r, Initia Patrn111) και νU. επιτάξυ 
πίνακuς τών γραφέων, ϊδιοκτητών τών κωδίκων καl τών εν αUτοίς άπαντω
μένων συγγραφέων καl Ονομάτων. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Denιι!trius Cydones Correspondance publie par Rayn10nd. J. L ο e
n e ,. tz Ο. Ρ., Ι ( Sludi e Testi 186 ). 

Cittd del Vatίcano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1956 8° μέγα, σο. 
XVJ+217 ( + 5 ). 

~ο συγγραφεύς, scriptor τοϋ τάγματος τών Δομηνικανών έν Ρώμυ, 
εδημοσίευσεν Ί]δη το 1947 ( Studi e Testi 131, πρβλ. τiJν εμην κρ(σιν εν 
ΕΕΒΣ ΙΗ', 1948, σσ. 260-263) εiσαγωγικiJν πραγματείαν με τον τίτλον 
« Les recueils de Iettres de Dfmftrius Cydones », ή το δ~ εκτοτε γνωστΟν 
δτι παρεσκεύαζεν Εκδοσιν τfjς σημαντικωτάτης &λληλογραφίας, &πΟ φιλολο
γικfΊς και ίστορικfjς &πόψεως, τοϋ διασ~μου τούτου πολιτικού καl λογίου 
&νδρος του ιδ' αiώνος, Δημητρ(ου τού Κυδώνη. 'Ήδη Ί]ρχισεν εκδίδων τα 
κείμενα, κατα την χει/φον παράδοσιν. 

ΕLς τfιν Εϊσαγωγiιν τοϋ πρώτου τόμου εξετάζονται α' ) τα χειρόγραφα, 
β') η τάξις τών Επιστολών, γ') ή διαίρεσις αυτών είς βιβλία καl άκόμη λό
γος γίνεται περl τών παραρτημάτων, προπυλαίου, περl τών προηγουμένων 
Εκδόσεων κ.α. ζητημάτων. 

eo πατfιρ Loenertz είναι fιδη εϊδικΟς εϊς τΎιν Εκδοσιν έπιστολογραφι· 
κών κειμένων τών παλαιολογείων χρόνων ( "ίδε Εκδοσιν τών Επιστολών Μα
νουiJλ Καλέκα, 1950, Studi e Testi &ρ. 152) και τiJν lστορίαν τijς εποχfjς 
εκείνης. CH τοιαύτη προπαρασκευi] ήγγυά:το και καλην Εκδοσιν τών κειμένων 
τοϋ Κυδώνη εϊς τΟν Επιτυχfj VπομνηματισμΟν (δ όποίος γίνεται λατινιστl 
ύποσελιδ(ως ). 

~Ως προπύλαιον τfjς εκδόσεως τί-&ενται δύο όμιλίαι του Κυδώνη α') τφ 
βασιλεϊ τφ Καντακουζηνφ ( 1347) και β') τφ βασιλεϊ 'Ιωάννη τφ Παλαιο
λόγφ ( 1371 ). "Επεται ή δημοσ(ευσις των επιστολών κατα βιβΗα. Α'- ΙΕ', 
επιστολαl εν δλφ 131. "Επονται Appendices Ι Πέντε επιστολαι Νικολάου 
Καβάσιλα (προς διαφόρους) Π Τού ( Γεωργ.) Γαβριηλοπούλου τii'> Κυδώνυ 
( 1370. 71;) ΠΙ Βραχu Θεσσαλονικον Χρονικον ( 1334 · 1402 ). IV 'Ανω
νύμου καl &ντιπαλαμί του επιστολαl εννέα και ν 12 μικρα η μεγαλύτερα 
λατινικα και Lταλικd κείμενα, διαφωτίζοντα τΟ δλον {}έμα. 

Μετα Addenda et corrigenda επονται οί πίνακες τών incipit τών 

ι 
I 

I 

I 
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επιστολών ( άλφαβητικώς ), κυρίων Ονομάτων προσώπων και πραγμάτων, 
Συγγραφέων, ΧρονολογικΟς τών επιστολών, εύSVς καl άνάστροφος, και 
περιεχομένων. 

CH προτιμη-&είσα UπΟ τοϋ εκδότου σειρd τfjς εκδόσεως τών επιστολών 

δέν Uπfjρξεν ή Uπ~ αUτοϋ νομιζομένη χρονολογική, οiίτε ή κατd πρόσωπα 
άποδεκτών, άλλ~ ή σειρd τής καταχωρίσεως εϊς τοUς κυριωτέρους κώδικας. 

Ταύτην, φαίνεται fιτο ύποχρεωμένος ν~ ι:Χκολου8ήσυ ό π. Loenertz. ~Αλλ" 
Οφείλει ό άναγνώστης να όμολογήση δτι ή τοιαύτη διάσπασις ( χρονολογικη 
~αl προσώπων) καftιστg εϊς αUτΟν άδύνατον τΟν σχηματισμΟν τής άναγκαίας 
εκείνης άλληλουχίας καl συνοχής. At επιστολαl &φοϋ &ναγνωσ-&οϋν κα-&" 

έκάστην, -&α πρέπει να συσχετισ-&οϋν πρΟς άλλήλας καl πρΟς τα πρόσωπα, 
δια να παρακολου8η-&fi τόσον ή σκέψις, δσον ή δρασις, καl πέραν αUτών η 
εξέλιξις τijς φιλολογικi'jς μορφijς τού λόγου τού Κυδώνη. 

Είς λεπτομερειακας παρατηρήσεις Επιφυλάσσομαι να προβώ μετδ: την 

όλοκλήρωσιν τi'jς &ρ(στης ταύτης και χρησιμωτάτης εκδόσεως, δια τijς 

όποίας δ π. Loenertz -&έτει ενα &κόμα λί-&ον τής μελέτης τfiς πνευμuτικijς 
και πολιτικής εποχής τών Παίιαιολογείων χρόνων. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Gli In~i Sacri di S. Barlolonιeo Ju1ιiore, confondatore e IV egumeno 
dι Grotta(eι·rata ... cοιι note e υersio>ιe italiana α cura dello Jeronι. 
Cripwnse Ger1nano Gioυa>ιelli. 

Badia Greca di GΓoltufer,·ata, anno 1955 (πράγματι 1956) so, σα. 525. 

Εϊς τiJν σειρaν « Innografi Italogreci >> &ρι-1!. 3 εκυκλοφόρησε προ 
μικροϋ μέγας τόμος Οφειλόμενος εiς · τfιν εξαίρετον πίστιν καl φροντίδα 
του μοναχοu τijς Κρυπτοφέρρης π. Γερμανοί! Giovanelli, γνωστοί! και εξ· 

i'J.λλων περl τοϋ ήγουμένου τfjς έλληνορρύ{}μου ταύτης μονfjς άγίου Βαρ-8ο
λομα(ου του Νεωτέρου Εργασιών. Ό τόμος εδημοσιεύ-Ι!η επι τii συμπληρώ· 

σει ενακοσ(ων ετων ( 11 Νοεμβρίου 1055 t) &πο τού {}ανάτου του ύμνο
γράφου, 1lγαπημένου μα-&ητοU τού άγίου Νείλου, κτίτορος τfiς Moviiς κα· 

, , R ' ' ταγομενου εκ ossano, και εξ οϊκογενε(ας έλληνικi'jς έλ{}ούσης εκ Κων/λεως. 
Μετα διαφωτιστικον Πρόλογον ( 7 · 19 ), όπου lκανa λέγονται περι τijς 

ύμνογραφικijς Σχολής τijς Κρυπτοφέρρης καl τού Βαρ-Ι!ολομα(ου ι!ις ύμνο
γράφου, _περl τf)ς χειρογράφου παραδόσεως τών Εργων του, περι τής εκτι
μήσεως ής οi}τος Ετυχεν άπΟ τσUς διαδόχους καl συντάκτας ϋμνων ποΟς 
αi'>τόν, Ιiπεται μικρa Εϊσαγωγi] ( 21- 24 ). 'Ακολου-Ι!οvν τα έλληνικα ύμ~ο· 
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γραφικα κείμενα κατα μijνας καl κατα μνήμας άγίων, πρώτον τα άσφαλfj 
( έκ μαρτυριΟΟν τfίς άκροστιχίδος καl τών κωδίκων), είτα τα δλιγώτερον βέ
βαια μετα σημειώσεων ύποσελιδίων, ( σσ. 25-256) επεται δΕ ή είς η]ν 
ίταλι

1

κfιν μετάφρασις πάντων τούτων τών κειμένων ( 257- 518) κατα τi)ν 
aυτην τάξιν. "Ο τόμος κατακλείεται δια γενικοϋ πίνακος τfις ϋλης καl έτέ
ρου τώv κυρίων Ονομάτων τών κυριωτέρων πραγμάτων. 

·π δημοσιευομένη ύμνογραφικi) ϋλη είναι: 
κ ' ' δ' Μηv Σεπτέμβριος η' Είς το γενέ1!λιον τi'jς Θεοτόκου: ανων ηχος 

( &κροστιχlς Χαρif δ κόσμος νϋv πανηγυριζέτω ). ιδ' Κοντάκιον είς την. 
"Υψωσιν του τ. κα\ ζ. Σταυρου ( φέρον &κροστιχίδα '.(Jδή ). κς' Άγ. Ίω. 

I I ' Ο δ' ( I ~ τι Θεολόγου καl Νείλου τοϋ νεου · προσομοια, καν ων ηχ. φερων ακροσ -
χίδα: "Εκ κραδίης έ1• ϋμνοισι, γόνε βρανηjς, σε λιγα,ίνω) Κοντάκιον τοϋ 

όσίου μετα δύο ο'ίκων κλπ. 
Μηv 'Οκτώβριος ι η' 'Αποστόλου Λουκ& Κανων fίχ. πλ. β' ( φέρων 

ακροστιχίδα: Δ:!έλπω σε ίππων τεττάρων τΟν ποικίλον ), κοντάκιον καl α' 
οίκος, {}εοτοκία, φωταγωγικά. 

Μηv Νοέμβριος α' μεγαλομάρτ. Καισαρίου Τερρακίνης Κανων fίχ. πλ. 
δ' ( φέρων ακροστιχίδα: ΤΟν κλεινΟν Vμνώ Καισci.ριον προφρό:ως', εν τοϊς 
1!εοτ. Βαρ{!ολομ(αίος) ), κοντάκιον fίχ. β' ( φέρον &κροστιχίδα: ζJδη ), 1!εο
τοκία, εξαποστειλάριον. {}' τi'jς δσίας Ματρώνης Κανων fίχ. β' ( φέρων &κρο
στιχίδα: Τοίς τijς Ματρώνης ανδρικοί ς U:&λοις κρότος), -θ-εοτοκία, κά-θ-ι~ 
σμα. ια', Μαρτίνου επισκόπου Γαλλίας ΚανcΟν ήχ. πλ. β' ( φέρων άκροστι~ 
χίδα: ( ΤΟν iJαυματουργδν αlνέσωμεν Μαρτίνον ), {}εοτοκία κά-θ-ι,σμα. κp· 
Παρ1!ενομάρτυρος Κηκιλίας, Κανων fίχ. πλ. δ' ( φέρων &κροστιχιδα: Της 
Κηκιλίας πώς εξείπω τοVς tΗJλους ;), {)-εοτοκία. λ' ~Αποστόλου ~Ανδρέου, 
Κανων ήχ. πλ. β' ( Ciνευ &κροστιχ. ), μετa 1!εοτοκ(ων. Κοντάκιον fίχ. δ' 
( φέρων &κροστιχ. 'f!δiι) κλπ. 

Μηv Δεκέμβριος δ' μάρτυρος Βαρβάρας Κανων fίχ. πλ. δ' ( φέρων 
άκροστιχ.: Εύχαίς με, μάρτυς, σώζε ταίς σαίς, Βαρβάρα), {}εοτ~κία, κά-θ-ι
σμα. ς' Νικολάου Μύρων Κανων fίχ. πλ. δ' ( φέρων &κροστιχ.: Υ μνοις σε 
μέλπω τόν κα).ό'Ι-' μου προστά.τφι, ε" δΕ τοίς Τριαδδ. καl {}εοτοκίοις: Βαρ~ 
fJολομαίος πό{}φ) κal Κοντ_άκιον τΟ γνωστΌν ήχ. πλ. δ' (άνευ άκροστιχ.) 

7' ' ά - ' λ' υ 1 ' • πρΟς TiJ ύπερμάχφ: fί υπερμ χφ κραταιrt αντι ηψει σο .. . α οικος 

eo Απαντες συνελiJόντες, τριαδικά, {}εο.τοκία, κα-θ-ίσματα. ζ' Μάρτυρος Σαβί~ 
νου Κανιl)ν ήχ. β' ( φέρων &κροστιχ.: Τοίς τοϊί Σαβίvου καρτεροίς li{}λοις 
κρότος) -θεοτοκία. ι γ' Παρ-θενομάρτυρος Λουκίας, Ευστρατίου καl τών σiιν 

> φ ; 'λ \ ~ I 

α\ιτiρ Κανών fιχ. πλ. δ' ( φέρων &κροστιχ.: ωτος σε με πω την επωvυ~ 

ι Πρβλ. περ. c 'Α{}ηνι1 » 55, 1951, σσ. 186 ~ 187, δπο"ΙJ ιϊλλοι οί οtκοι ( έκ τοiί 

κώδ. Μεγ. Λαύρας 268 (Γ 28 ). 
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μαν Κόρην), Κοντάκιον καl α' οίκος τών αγιων μαρτύρων, {}εοτοκία. ι ζ' 
τ&ν εγκαινίων τijς Κρυπτοφέρρης Κανων fίχ. δ' ( φέρων &κροστιχ. Τρείς 
παίδες, "Αγνή, τΟν σΟν ύμνοϊίσιν Τόκον ), Κοντάκιον ( φέρον άκροστιχ.: 
~.f.Jδή ), σηχηρά, προσόμοια, Ίtεοτοκία κλπ. ι{)-' Βονιφατίου τοϋ Ρωμαίου 
Κοντάκιον fίχος β' ( φέρον &κροστιχ. '.(Jδή ). κγ' Προεόρτια Γεννήσεως Τε
τραψδιον f]χ. πλ. δ' μετa 1!εοτοκίων. κ' Ίγνατίου Θεοφόρου Κά1!ισμα fίχ. γ'. 
κς' Ή προσύναξις τijς Ύ περαγίας Θεοτόκου ΚανΟ,ν fίχ. πλ. δ' ( φέρων 
ακροστιχ.: Χαfροις, 'Άχραντε, της χαρaς f;μών βρύσις ), {}εοτοκία, φωτα

γωγάρια. κζ' aρχιδιακόνου Στεφάνου Κανων f]χ. πλ. δ' ( φέρων &κροστιχ.: 
Ό πρωτομάρrvς νϋν τιμάσffω ε~ffέως )· δ κανων τριψδιον (α', γ', δ'). λα' 
Παρ1!ενομάρτυρος Μαρτίνης ΚανΟ,ν f]χ. πλ. δ' ( φέρων &κροστιχ. : Χριστοίο 
νύμφην εκλιγαίνω Μσ.ρτίναν ), {}εοτοκία, κάΊtισμα. 

Μηv Ίαvοvάριος δ' 'Άμμας Συγκλητικiiς ΚανΟ,ν' f]χ. πλ. β' ( φέρων 
άκροστιχ. : Τ Υ; ν μυρία{}λον liξιον μέλπειν Κόρην), .a-εοτοκία, φωταγωγά
ριον. κβ' 'Αναστασίου τού Πέρσου Κανων f]χ. δ' ( φέρων &κροστιχίδα: 
ΒυfJόν σε μέλπω, μάρτυς, όντα {}αυμάτων ), {}εοτοκίd, κά{)-ισμα. λα' Κύρου 
καl Ίωάννου τών ΆναργύρωV ΚανWν ήχ. πλ. δ' ( φέρων &κροστιχ.: "Ρώσις 
βρύει νοσοϊίσιv έξ ~Αναργύρων ), {}εοτοκία, κοντάκιον, α' οίκος. 

Μηv Φεβροvάριος β' Ή Ύ παπαντiι του Κυρίου ήμ&ν Ί ησοii Χρι· 
στοϋ ΚανWν ήχ. δ' ( φέρων άκροστιχ.: ΤΟ πaν φέρων φέρει σε πρεσβύτης 
Βρέφος), {}εοτοκία, κοντάκιον, α' οίκος. ε' Μάρτυρος ~Αγά{}ης, ΚανΟΟν i}χ. 
πλ. δ' ( φέρων άκροστιχ.: Αιταίς με ταίς σαίς, μάρτυς ~Αγά{}η, σκέποις), 
{)-εοτοκία, κά-θισμα. κδ' ~Ιωάννου τοϋ Θεριστοϋ fix.. πλ. δ' ( φέρων άκροστ.: 
Σοl τοϊί Προδρόμου τφ επωνύμφ κρότος), Ίtεοτοκία. 

Μηv Μάρτιος {}' τ&ν εν Σεβαστείι;, Μ' μαρτύρων Κανων i]χ. πλ. δ' 
( φέρων dκροστιχ.: Στεφηφόρων πλη{}ύς με μαρτύρων σκέποις ). Κοντάκιον 
( ού ή &κροστ. : '.(Jδή ), 1!εοτοκία. 

Μηv 'Απρίλιος Βηταλίου ( sic) κα\ των συν αfιτψ Κανων ή χ. δ' ( φέ· 
ρων άκροστιχ.: Βητάλιον τδν άοίδιμον Ιf,σμασι μάρτυρα μέλπω), -&ετοκία. 

Μη, Μάϊος ι' Μαρτύρων Άλφιου ( sic ), Φιλαδέλφου κα\ Κυρίνου 
Κοντάκιον ήχ. β' ( ό:vευ &χροστιχ. γ' οίκοι). 

Μην Ίούvιος ια' 'Αποστόλων Βαρ1!ολομαίου κα\ Βαρνriβα f]χ. πλ. β' 
(φέρωγ &κροστιχ.: Δυάς με σώζοις τών σοφών ~Αποστόλων), κάδισtια, 

I '> _Q. ; .Q.' π 0 
' π 'λ κ ' ' 0 ( ' κοντακιον, οικος, υεοτοκια. κυ ετρου και αυ ου ανων ηχ. πλ. β φε-

ρων άκροστιχ.: Δυάς με σώζοις προκρίτων ~Αποστόλων), κά{}ισμα, {}εοτο
κία. Κοντάκιον fίχ. πλ. β' ( φέρων &κροστιχ.: Εlς Πέτρον καΙ [ Παϋλον J ). 

Μη, 'Ιούλιος κγ' Άπολιναρ(ου ( sίc) Ραβέννης Κανων fίχ. πλ. δ' 
( φέρων ακροστιχ. : ~ Αρχιερεί ~ Απολιναρίφ {J.έμις ϋμνον άείδειν), κά{}ισμα, 
κQντάκιον, οίκος, {}εοτσκία. 

Μηv Αϋyοvστος ι ε' Κοίμησις Θεοτόκου: Ίδιόμελον η χ. β', Ι!τερον fjχος β'. 
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Τριι[ιδιοv: Τ ψ πρώτφ Σαββάτφ τfίς Μ. Τεσσαρακοστής Θεοδώρου 
Τύρονος ( = Τήρωνος) Κανmν ήχ. β' ( φέρων &κροστιχ. : Δώρων ffεοίο τψ 
έπωνύμφ κρότος), -8-εοτοκία, Εξαποστειλάριον. 

"Επεται appendice οπου, μετa μικρα προλεγόμενα ( σσ. 209 · 210) δη
μοσιεύονται δύο Κανόνες καl 18 Κοντάκια. Οί Κανόνες είναι-είς τδ.ς έορτιJ.ς 
Νείλου τοϋ νέου, Σεπτ. κς' ήχ. β' ( φέρων &κροστιχ.: Κvδος δέει τψ Πα
τρ1) καl Μα'Cου ι' ε\ς τi]ν μνήμην 'Αλφιοϋ ( sic ), Φιλαδέλφου καl Κυρίνου, 
ήχος δ' ( liνευ άκροστιχ. ), μετΟ: κα{}ίσματος, {}εοτοκίων. 

Τα Κοντάκια (1Jμνοι) !!χουν σχεδον πάντα &ς &κροστιχίδα τi]ν λέξιν 
ΩΔΗ καl άναφέρονται ε'ίς τ&ς έπομένας έορτάς: 

'Οκτωβρlοv β' Κυπριανοϋ καl Ίουστίνης. γ' Διονυσίου 'Αρεοπαγί
του. δ' 'Ιερο{)έου 'Α{)ην&Jν ( &κροστιχ.: '--(!σμα ). 

Νοεμβρlοv ιδ' 'Απ. Φιλίππου. ις' Άποστ. Ματ{}αίου. κα' Κλήμεντος 
Ρώμης. 

Ίαvοvαρ{οv β' Σιλβέστρου Ρώμης. 
Φεβροvαρ{οv ι β' Μελετίου 'Αντιοχείας, κ' Λέοντος Κατάνης. 
Μαρτ{οv α' Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων. ιβ' Γρηγορίου Διαλόγου Ρώμης. 
'Απeιλlοv λ' 'Αποστόλου 'Ιακώβου. 
Matov κδ' Συμεων Θαυμαστορείτου. 
'Ιοvλίοv β' Κατα{)έσια i!σ{}ijτος Θεοτόκου. κς' Παρ{)ενομάρτυρος Πα· 

ρασκευϊϊς. 
Α,;yούστοv ι' Ααυρεντίου Διακόνου. ιγ' Μαξίμου όμολογητοϋ. κε' 

'Αποστόλου Βαρ{)ολομαίου. 
Οί ϋμνοι ούτοι τοϋ Παραρτήματος περιλαμβάνονται άποκλειστικώς είς 

τα μηναία καl τροπολόγια τflς Κρυπτοφέρρης, &γνοούμενοι VπΟ τών Ο.λλων 
Εκδεδομένων η μη μηναίων καl τροπολογίων, &ναφέρονται δ~ ώς Επl .τΟ 
πολU είς άγίους τfiς Ρωμα'ίκfiς 'Εκκλησίας, καl κατ& τΟ ϋφος ταυτίζονται 
πρΟς τους μεμαρτυρημένως ανήκοντας είς τΟν Βαρ~ολομαίον. eo Εκδότης, 
κατα ταϋτα, μολονότι τους Επιτάσσει είς την Εκδοσιν, προσγράφει καl αύτους 
είς -τΟν ύμνογράφον. 

"Εκ της δλης Εκδόσεως, ή όποία είναι με Sπιμέλειαν καl φροντίδα πα~ 
ρεσκευασμένη I, Οχι μόνον πληροφορούμε{}-α περl τοϋ εργου καl ·τής παρα-

1 Είς παρατηρήσεις τινdς &ό. εtχ;ε τις πάντοτε νά προβfι ώς πρΟς τήν όρ-&ο
γράφησιν τοϋ κειμένου πρβλ. σ. 39 ήκονημένον &.ντί ήκονημένον, σ. 61 λιμώνι 
άvτi. λειμώνι, σ. 65 στείφη ιlντί στίφη, σ. 221 &πολείας &ντί &.πωλείας σ. 239 έρύ
<&μησας άντί έρρύ{}μισας, fι τΟν μετι.ηκόν χωρισμόν τ&ν στίχων. Οϋτω π.χ. είς τό 
'Ιδιόμελον τής σ. 199 ό χωρισμός: Σήμερον ! ή άγνf} Ιlαρ{}ένος, ή τοϋ κόσμου I Δε
σποο'α έκ γijς μετατί{}εται Ι πρός ούράνισν δόξαν {}ό. εtχεν όρ{Μτερον: Σήμερον ή άγνf} 
Παρ{}ένος 1 ή του κόσμου Δέσποινα Ι έκ γijς μετατί{}-ειαι 1 πρός ούράνιον δόξαν ( ήμt· 

στίχια ). 

ι 
' f 

I 

I 
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δόσεως τοϋ Βαρ-θολομαίου, &λλα καt πολλ& 11.λλα δύναται να συναγάγυ τις 
ώς π. χ.: α') "'Ο τι κατ& τΟν ένδέκατον αίώνα μεσοϋντα Εγράφοντο dκόμ~ 
{~μνοι Εκ τοίί κοντακίου κal τριών ο'ίκων, Sνφ ή περικοπ1) είχε προχωρήσει 
είς τΟ κοντάκιον είς Ενα οίκον. β') Περl τοϋ έορτολογίοu τής Κρυπτοφέρ

ρης κατα τΟν αίώνα τοϋτον. γ') Οτι ό Βαρ-θολομαίος ήτο καl μελωδΟc 

( ίδιομέλων ίδίg) είς περιωρισμένην κλίμακα" κυρίως Ομως Ελεηλάτει "τη~ 
πρΟ αύτοίί Uμνογραφίαν, τοΊJς Πατέρας κ. α. συγγραφείς { iιέχρι καl τοϋ Με
{)οδίου 'Ολύμπου, πρβλ. σ. 151 ), καt φυσικa τi]ν Γραφήν. δ') "Ο τι Εγνώ
ριζεν 11.ριστα Ελληνικά, "'Ελλην ώς ήτο. 

Καl πέραν τούτου, Επιβάλλεται η Εξονυχιστικiι ερευνα τfiς διαμορφώ
σεως των λειτουργικ&Jν βιβλίων καl δ-1] κατα τοvς αι: {)'- ιβ' δια νa χυ{)ij 

φ&Jς επt τfίς παραδόσεως τfίς 'Υμνογραφίας τfίς 'Ανατολικ~ς 'Εκκλησίας 
τοϋ μεγάλου τούτου Επιτεύγματος τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας. ' 

Ε!ς το !!ργον τούτο συμβάλλει &ξιολόγως ό εκδότης πατi]ρ Γερμανος 

καl ή Σεβασμία Μονη τής Κρυπτοφέρρης, fίτις Εξακολου-θεί να είναι κέντρον 
φωτει νών μελετών καl σπουδflς. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Κ. Ά μ ά v τ ο υ, Σύντομος ~Ιστορία τfjς Κύπρου. Ά{Ηjvαι 1956. Σύλλογος 
προς διάδσσιν 'Ωφελίμων βιβλίων, περίοδος δευτέρα &ρ. 1. 

80, σσ. 189. 

Ό Σύλλογος ό όποίος τόσας προσέφερεν ύπηρεσίας διa τfίς εκδόσεω· 
π~λαιό:ερον τών &~ελίμων βιβλίων ( σειρα έρυftρά, σειρcΧ πρασίνη ), ίστορι~ 
κων ~αι λαογραφικων δημοσιευμάτων, καl τοϋ περ. «"Ελληνικά», Επαναρχί
ζει την δραστηριότητά του δια τfίς εκδόσεως τοϋ ώς i!νω βιβλ(συ τοϋ &κα
δημαϊκοϋ καl όμοτίμου κα{)ηγητοϋ τοϋ Πανεπ. 'Α{)ην&Jν κ. Κ. Ί. Άμάντου - - ~ ' του .γνωστο~ συγγρ~φεως ;fίς 'Ιστορίας τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους. Το {)έμα 
κα-3-ισταται επικαιροτατον εκ τfjς σημερινΥϊς {}έσεως τοίί Κυπριακοϋ Λαοϋ, 

άγωνιζο~ένου τΟν VπΕρ πάντων &γώνα ύπΕρ τfjς 8λευitερίας αUτοϋ, μΕ τ~ν 
συμπαραστασιν Ολοκλήρου τοϋ "Έ-θνους. 'Έπρεπε λοιπόν, παρCt τα ϋ.λλα 

πολυάρι{}μα &γωVιστικα και λογστεχνικα βιβλία περt Κύπρου να Uπάρξη 
' οι " ~ I 

και εγκ,υ~,ον εκι.αϊ~ευτ~κ~ν μέν, &λλ' έπl έπιστημονικi]ς βάσεως στηριζόμε~ 
νον. Το εργον τουτο ανελαβεν ό κα\J-. 'Άμαντος μΕ την διακρίνουσαν αύτΟν 
σα~ήν:_ιαν, άπλότητα, Ενημερότητα είς τclς πηγ&ς καl εU-θυκρισίαν. ΠρΟς 
τουτο i]το παρεσκευασμένος Οχι μόνον δια τfiς μελέτης &λλα καl δια τη"ς 
C Ι c I 

υπ~ρεσιας το.υ ως γυμνα~ιάρχου,κλπ. ( 1911-1912) εν Κύπρφ καl τijς γνω-
ριμιας προσωπων πραγματων και συν{}ηκών. 



408 Ο. Parlangelί 

Ι\1ετό. λίαν Ενδιαφέροντα πρόλογον, είς τΟ α' κεφ. γίνονται γενικαl 

προεισαγωγικαl παρατηρήσεις, εLς τ&ς όποίας συνδυάζεται τΟ παρελθ-Ον μΕ 

τΟ σΊlμFρον, καί γίνονται χρήσιμοι ίJποδείξεις. 
Το β' κεφ. περιλαμβάνει η)ν ίστορίαν τfjς Κύπρου μέχρι του Μεγ. 

~Αλεξάνδρου (χαρακτηριστικώς ό συγγρ. Επιμένει εLς τα &ρχαία τοπωνύμια 

&τι να διατηροϋνται καl σήμερον), ένώ είς τΟ γ' κεφ. πραγματεύεται ηlν 
&πο Μεγ. ΆλεξάνRρου μέχρι του Μεγ. Κων/νου. Λίαν ενδιαφέρον είναι το 

τέταρτον δια τfιν Βυζ. έποχ1)ν (Χριστιανισμός, &ραβικαl επιδρομαί, β' βυζ. 
περίοδος, σταυροφορίαι ), με παράλληλον συνεξέτασιν τfjς έκκλ. ίστορίας. Είς 
τΟ ε' κεφ. όμοίως Εξετάζεται ή Φραγκοκρατία, εϊς τΟ ς' ή Τουρκοκρατία ( καί 
τα κατ& nlν CΕλλην. ~Επανάστασιν) μέχρι τfjς Άγγλοκρατίας, περί fjς γί

νεται λόγος εϊς τΟ ζ' κεφ. "Η διαπραγμάτευσις τελευτ{i με τΟ κίνημα τfiς 

ΕΟΚΑ, τiιν δράσιν του Μακαρίου Γ καl τiιν παράflεσιν πολλών χαρακτη

ριστικών κειμένων δια τΟν • Αγώνα τόσον &πΟ κυπριακfϊς δ σον και &πΟ έλ

ληνικiiς κυβερνητικfiς πλευράς. Ό συγγραφεuς παρεμπιπτόντως εξετάζει τα 

των σχολείων, τfiς εκπαιδεύσεως, εξαίρει τΟ Εργον των κυπρίων εlιεργετ&ν, 
διακοσμεί τΟ βιβλίον με χαρακτηριστικας είκόνας, και χωρlς να δίδυ είς 
αϋτΟ πολεμικΟν τόνον, κα{}ιστ{i εμφανfi τα δίκαια τfjς έλληνικiiς πλειονοψη

φίας τfjς &πΟ τεσσάρων χιλιάδων ετών ~Ελληνικfjς Κύπρου. 

Είς τΟ επίμετρον βιογραφούνται συνοπτικώς εξέχοντες σύγχρονοι Κύ

πριοι λόγιοι καl ιΧγωνισταl ώς ό Ίω. Οiκονομίδης ( 1812- 1884 ), ό 'Ιωάν
νης Κυριακίδης ( 1853-1955 ), ό καfl. Σίμος Μενάρδος ( 1872- 1933 ), ό 
'Ιωάννης Τσαγγαρίδης ( 1887-1939) κ.Ci. 

Είς τΎιν προμετωπίδα προέταξεν δ κα{}. "Άμαντος &πΟ τα Acta San
ctorum ( 2 'Ιουνίου) η)ν έξfjς άγιογραφικiιν επίκλησιν προς τον ίδρυτiιν 
τfjς Κυπριακfjς Έκκλησίας ~Απόστολον: <~Βαρνάβα, τΟ τών Κυπρίων σέ

μνωμα και εγκαλλώπισμα ... τ(jς πατρίδος σου πάσης φρόντισαν, ώς πάντοτε 
καt νίiν, ταίς σαίς &γίαις εϋχαίς φυλάττων αUτi]ν &πΟ παντΟς κακοϋ »! 

Είς τΟν γηραιόν μου διδάσκαλον κ. •Άμαντον είίχομαι ταχέως να 

επανίδυ τΎιν &γαπητήν του Κύπρον ελευcθέραν. 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Μ α r i α Ε l i s α b e t t α C ο l ο 11 n α, Gli storici bizαntini dαl IV αl XV 
seco/o (Ι: Stω·ici profαni ), con prefαzione di Vittorio de Fαlco.
Ναροli, Cαsα ed. Arntαnni, 1956 lfJ pρ. ΧΧΙΙ + 168, L. it. 2000. 

Fra ί fenomeni piή interessanti di questa nostra epoca che sembra 
estraniarsi sempre pίύ. dalle lιuntanαe lίtlerαe per dedicarsi con inau-
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dito slancio a forme diabolicamente organizzate di repressione di ogni 
liberta dello spirito, fra le cose pίύ. singolari del nostro tempo e da 
annoverarsi sicuramente il brillante rifiorire deg1i studi bizantini. 

Chi, come me, ha avuto la fortuna di partecipare ai pίή recenti 
congressi internazionali di studi bizantini ( a quello di Pa!ermo e a 
quello di Salonicco ', s'e potuto render conto che le ricerclle, tutt'altro 
cl1e facili, relative al1a civilta e all·eredita di Bisanzio, incontrano un 
crescente favore. Ne e anche vivace e sincera testimonianza la recente 
opera di Ν. Β. Tomadakis ( Εiσαγωγ1) είς η)ν Βυζαντινiιν Φιλολογίαν. 

Τ. Α', τευχος α', Ι!κδ. δευτ., Άflfjναι 1956) che passa in rassegna, accanto 
ai vecchi norni, ί nomi delle rinnovate schiere dei bizantinisti di tutto 
il mondo. 

Ma pur considerando il nuovo fervore che anima ί nostrί studi 
l'apparire di una nuova studiosa, l'italiana Μ. Ε. Colonua, costituisce 
una notevole sorpresa : il suo noωe non figura ne neg li elencl1i deί 
congressisti di Palermo ο di Salouicco ο di Costantinopoli, ne nelle 
aggίornate liste del Tomadakis: 

Pure, il volume che qui si recensisce, e che e il primo di una serie 
cl1e vedra pubblicate altre liste di manoscritti di storia ecc!esiastica e 
di agiografia ( e il materiale e, come si legge nell'introduzione, gίa 

pronto e se ne e gίa iniziata la stampa ), rivela un senso scientifico 
clιe, sotto alcuni aspetti, puO dirsi gia 1naturo. 

Se !ο stesso Niebuhr, che ideo e organizzo la grande raccolta del 
Corpus scriρtorun1 histoι·iαe Byzantinae di Bonn, che fu quindi uno 
dei pίή grandi interpreti del rinnovato interesse scientifico per Ie cose 
'bizantine, se lo stesso Niebuhr dunque, prima di morire, considerό il 
suo lavoro &περίσκεπτον 2, e da credersi che illavoro della Colonna non 
e stato certamente ne molto facile, ne molto ... divertente. 

Ella ha dunque raccolto quanto si riferisce ai manoscritti di ben 
r28 storiografi bizantini, di 20 opere anonime gia edite, di cαtalogi 

i1npeι·αtoru1n, di chronoψαρhiae e di excerplα ancora inediti. 
Ciascuna voce e costituita da una breve biografia dell'autore ο di 

1 Dell'ultimo congresso, quello di Costantinopoli, sνoltosi nel setteιnbre 
1955, non n1ette conto di parlare : la barbara ondata di ellenofobia abbattu· 
tasi sulla Tuι-cbia nei giorni che precedettero ί1 congresso, impedί la parte
cipazione degli scienziati g-reci e il sereno sνolginiento dei lavori. Vedi la 
breve nota cl1e scrissi a tal proposito sul « Bollettino della Badia greca di 
Grottaferrata » Ν .S. g, 1955, pp. 155- rs6. 

2 Ν. Β. Τ om a d a ki s, op.cit., p. 67. 
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notizie del!Όpera di cuί sί tratta, seguίta da una bibliografίa; viene 
ροί, per ciascuna opera dello stesso autore, l~elenco dei codici mano~ 
scritti ( con l'ίndicazione della biblίoteca cl1e 1ί conserva e con la pre
cisa indicazione della collocazione, con la data, sicura ο approssimativa, 
ίη cuί cίascun codice e stato scritto e con il numero delle carte in cui 
qnellΌpera e rίportata, se ί1 manoscrίto e miscellaneo); segue l'e!enco 
delle edizionί a stampa; pοί sono annotate le traduzίonί ίη !atίno ο 

nelle lίngue moderne; vί e infine una accurata nota bίbliografίca rela
tiva allΌpera trattata. 

Un !avoro !ungo ed estennante e stato compiuto dalla signorίna 
Co!onna, ma noi gliene siamo gratί. Bastera scorrere le pp. 27- 35 
tutte dedicate a Costantino Porfirogenito per rendersί conto de! pre
zioso materiale che a stato messo a nostra dίsposizione. 

Naturalmente unΌpera del genere non puo andare esente da 
pecche 1 : solo uno grande ed agguarrita equipe dί studiosi, in moltί 
anni di ricerche, potrebbe svolgere un simile lavoro in maniera per
fetta: ma conosciamo troppo bene i sistemi dell~organizzazione scienti
fica ίnternazίonale per poter sperare clle una simile equipe possa maί 
costituirsi e, piti ancora, portare a termine il suo arduo compito ... 

Fino a quel momento perO avreιno a nostra disposizione, come 
prezioso strumento per una prima inforrnazione, IΌpera ( e speriarno 
che presto cί sίa dato d'avere ancbe la seconda parte) di Μ. Ε. Co
lonna. 

Dei limitί e delle difficolta dell'impressa e conscia, per prima, la 
stessa Α utrice cbe onestamente ammette ( p. Χ) che altri potra aiu
tarla a colmare Ie Iacuue e a correggere gli errori. Ε sarebbe vera- · 
mente opportuno che sin d~ora si venissero annotando correzioni e 

1 Ε ίο stesso potrei fare qui un primo bι-e"i'e elenco dί coι-rezioni. Devo 
comunque notare che alcuni degli elenchi di manoscι-itti riportatί dal 
R i c h a r d ( Rι§pertoire des bibliotheques et des catalogues de manuscι-its 
grecs, « Publ. de l'Inst. de Rech. et d'Hist. des Textes » r, Parigi rg48; 
νedi anche le aggiunte del Ρ e r t u s i in « Aevum » 24, rgso, pp. rg6 ss. ) 
non sono stati consultati ( e la C. onestamente ci indica quali siano i cata
loghi trascurati ), ma il danno che ne deι-iνa e, si puO dire, minimo, tι-attan
dosi di biblioteche di scarsa ο di nessuma importanza. Naturalmente la C. 
non ha potuto consultare ne tutti i libι-i e gli articoli da lei elencati ( se 
l'avesse, non dico fatto, n1a solo tentato, i1 suo volume, forse, non sarebbe 
stato n1ai stampato) e questo spiega qualche incertezza, soprattutto nella 
trascι-izione dei titoli delle opere russe, qualche ripetizione e qualche 
omissione. 
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integrazioni che ροί, raccolte insieme, potrebbero constituire il valίdo 
motivo per una nuova edizione: gli specialisti di storia bizantina sono 
tutti invitati a collaborare, per il carnpo dί cui ciascuno ha competenza 
specifίca, alla piu perfetta e completa riedizίoni dί questa coraggiosa 
opera. 

U niversita di Messina 
Ο. PARLANGELI 

Ν ι κ ο λάου Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Είσαγωγη εlς την Βυζαντινf)ν φιλολογίαν, 

τόμος α', τεϋχος αΊ έκδοσις β'. 'ΆDijναι 1956, σ. 166. 

Ό καfJηγητi}ς Ν. Β. Τωμαδάκης εξαντληfJε(σης τijς α' εκδόσεως τiiς 

Ε\σαγωγijς ε\ς τi}ν Βυζαντινi}ν Φιλολογ(αν προέβη ε\ς &ναfJεωρημένην κα\ 

προσηυξημένην β' εκδοσιν τ·οϋ πρώτου μέρους τοϋ α' τόμου. 

Τοϋ τεύχους προτάσσεται πρόλογος τfjς β' εκδόσεως, εϊς τΟν όποίον 

άναφέρονται οί λόγοι τfiς επανεκδόσεως τοϋ α' τόμου. ~ Ακολου-&εϊ ό πρό

λογος τfίς α' εκδόσεως. Το τείiχος περιλαμβάνει δύο μέρη, f!καστον iJποδιαι

ρούμενον εϊς κεφάλαια. 

Εϊς τΟ πρώτον κεφάλαιον τοϋ πρώτου μέρους δίδονται γενικοt όρισμοl 

τijς φιλολογ(ας, γενικώς ώς επιστήμης fJεωρουμένης, τijς όπο(ας καfJορ(ζον

ται τα δρια, καt τfiς Βυζαντινfjς Φιλολογίας εν άναφοριϊ τfiς γλώσσης, τοίi 

χώρου καl τοϋ χρόνου αυτης. 

Εϊς τΟ δεύτερον κεφάλαιον « Πολιτε{α καί Φιλολογία » ό συγγραφεVς 

άποσκοπεί εϊς τΟ να άποδείξη δτι ή ίστορία ε1ναι ύπόβα-&ρον επι τοϋ όποίου 

στηρ(ζεται ή φιλολογικη τοιαύτη. 
' ' 'λ 'Η Φ λ λ ' ' ' Θ ' ' ' Εϊς το τριτον κεφα αιον « ι ο ογια και η '"'ρησκεια » αναφερονται 

οι λόγοι τijς &ποστροφijς toίi σημερινοίi &νfJρώπου δ.πο τον βυζαντινον λό

γον καl τέχνην, λόγφ τοϋ {}ρησκευτικοϋ αUτών περιεχομένου, κατ
5 

άντί{}εσιν 
,,~ ') ; ""'";.,'"'"λ)' προς την αρχαιαν .ογοτεχη.ανι η οποια εν τουτοις εχει και αυτη εν πο .. οις 

χαρακτijρα {)ρησκευτικόν. 
' 'λ 'Ελλ ' ' Χ ' ' Είς τΟ τεταρτον κεφα αιον « ηνισμος και ριστιανισμος » ο συγγρα· 

φεUς πραγματεύεται περl τGJν ύπηρεσιών τ&.ς όποίας προσέφερεν ό &ρχαίος 

κόσμος είς τΟ Βυζάντιον δια της παραχωρήσεως είς αύτΟ πλουσίου καl καλ

λιεργημένου γλωσσικοϋ όργάνου, διαμορφωμένων είδών λόγου καl μέσων 

έκφράσεων, δι" &ν συνεχίζονται αί ποικίλαι μορφαl τοϋ λόγου καftΩ>ς καl 

περl τής έξυπηρετήσεως τοϋ άρχαίου κόσμου VπΟ τοϋ Χριστιανικοϋ Βυζαν

τίου δια τflς διασώσεως τής πνευματικflς α1Jτοϋ κληρονομίας. 

Είς τΟ τελευταίον κεφάλαιον τοϋ πρώτου μέρους ύπΟ τΟν τί τλον « Δη-
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μοτικόν στοιχείον καl λόγιον» δ συγγραφεΊJς Εξετάζει έν &ναφορq πρΟς τΟ 

Βυζάντιον τας δύο γλωσσικας παραδόσεις, ητοι τi]ν δημοτικην καl τiιν λογίαν 

άναφέρων καl τσUς λόγους τfjς ύπάρξεως &μφοτέρων. 

Το πρώτον τοϋτο μέρος τijς Ε1σαγωγijς ε1ς τi]ν ΒυζαντινΊ'ιν Φιλολογ(αν 

χαρακτηρίζει τΟ εντονον ϋφος καl ή βα{}ύτης τfjς σκέψεως τοϋ συγγραφέως. 

Ύ περβαίνει δf: τα δρια τfiς άπλfjς ίστορικiiς Επισκοπήσεως καl &ποτελεί 

άναγκαίαν είσαγωγi]ν είς τΟ δεύτερον μέρος, είς τi}ν ·ιστορίαν δηλονότι τών 

Φιλολογικών Βυζαντινών .Σπουδών. 

ΤΟ δεύτερον μέρος υπΟ τΟν ώς Civω τίτλον ύποδιαιρείται ι:Ος καl τΟ 

πρώτον είς κεφάλαια, έκ τών Οποίων είς τΟ πρώτον « Γενικd. » ό συγγραφεiις 

έξα(ρει τi}ν συμβολi]ν τών 'Ελλήνων ε1ς τi}ν συγκρότησιν τών φιλολογικών 

σπουδών καl άναφέρεται ε'Lς τοUς τΟ πρώτον έκδώσαν·rας έλληνιχα βιβλία καl 

ίδίq είς τα περl τfjς έκτυπώσεως τών λειτουργικών. 

ΤΟ δεύτερον κεφάλαιον « Τουρκοκρατία» πραγματεύεται περl 1\.ίάρκου 

Μουσούρου, Νικολάου ~Αλεμάνου, Λέοντος Άλλατίου, τών λοιπών λατινο

φρόνων καl δρ8οδόξων μέχρι τijς 'Επαναστάσεως, περl τijς συμβολής αϋτών 

είς τi-ιν &νάπτυξιν τών βυζαντινών φιλολογικών μελετών. ~Εν συνεχείg ό λό

γος περl τfiς έκδόσεως τών ιστορικών είς Γαλλίαν, περi των Γάλλων βυζαν

τινολόγων καl περl τijς βυζαντινi\ς φιλολογ(ας ε1ς τi}ν aλλην Εϋρώπην. 

ΤΟ τρίτον κεφάλαιον ύπΟ τΟν τίτλον « Αί νεώτεραι φιλολογικαl σπου
δαl » διαλαμβάνει περl τών Έλλήνων κλασσικών καi τοϋ Βυζαντίου, περl 

τfjς κοντικfjς, έρμηνευτικfjς καl ίστορικfις σχολfjς, περl τflς εκδόσεως τfjς 

Βόννη ς, τfjς πατρολογίας κ.α. σειρών, περl τοίί ίστορισμοϋ καl τfjς έπιδρά

σεως αϋτοϋ ε1ς τaς βυζ. φιλολ. σπουδάς, περl βιβλιογραφικών καl παλαιο· 

γραφικών έρευνών, τοίί Λάμπρου καl τfjς σχολfjς του, περl τών νεωτέρων 

ίστορικών, τών γλωσσολόγων κιιi των κειμένων, τfjς Λαογραφίας καl τής 

Ciλλης φιλολογ(ας ε1ς τi}ν 'Ελλάδα. 

ΤΟ τέταρτον κεφάλαιον « Έκκλησιαστικfι φιλολογία » πραγματεύεται 

περl τής Θεολογίας- έκκλησιαστικfjς γραμματολογίας, ίστορίας -, περl 
διορftωτών καi έκδοτων ύμνογράφων, περl τfjς μελέτης της (Υμνογραφίας 

καl περl τfjς "Αγιολογίας. 

ΤΟ πέμπτον κεφάλαιον ύπΟ τΟν τίτλον « Αί εlς την ΕVρώπην Βυζ. 

σπουδαl » πραγματεύεται περl τοϋ φροντιστηρίου τοϋ 1\ίονάχου καl τών 

γερμανικών σπουδών ώς καl περl τής έν Ε\ιρώπtι γενικώς καl ~ Αμερικii 

κινήσεως περl τi}ν βυζαντινi}ν φιλολογ(αν. 'Άξιον παρατηρήσεως ένταϋ{}α 

είναι δτι έν σ. 127, ενftα γίνεται λόγος περl τών έν Βατικανc'Ρ βυζαντινών 
σπουδών, αναφέρεται κακώς δτι ό είς ΒατικανΟν πατi"ιρ Στέφανος Πελοπί

δας Στεφάνου έξέδωκε τοϋ Γεωργίου Παχυμέρη τΟ «Σύνταγμα τών τεσσά

ρων μα{}ημάτων ». "Ο έκδώσας τΟ Σύνταγμα τοϋ ΙΙαχυμέρη είναι δ πατηρ 

Έλπiδιος Στεφάνου ζών έν 'Α{}ήναις. 

Βιβλιοκρισία 413 

ΊΌ Εκτον καl τελευταίον κεφάλαιον « Χειρόγραφα καl κώδικες» περι· 

λαμβάνει γενικα περl χειρογράφων κωδίκων, τής ϋλης αlιτών καl τών γρα

φέων, περl Βιβλιο-θηκών χειρογράφων καl καταλόγων αlιτών, περl Παλαιο· 

γραφίας, περl καταλόγων Ελληνικών χειρογράφων καl τής δημοσιεύσεως 

έγγράφων, περl συνεδρίων βυζαντινών σπουδών καl περl ~Ινστιτούτων καl 

·Εταιρειών. ~Ετυπώ{}ησαν Lδιαι τέρως τα παροράματα τοϋ τόμου. 

ΤΟ δλον Εργον διακρίνεται δια τΟν με{}οδικΟν διαχωρισμΟν των {}εμά

των καl δια η)ν έναργη διαπραγμάτευσιν αlιτών. ~Εξ Ο.Αλου ό συγγραφεVς 

ε1ναι πλήρως ενημερωμένος, καίτοι -&α ήδύναντο να γίνουν βιβλιογραφικαί 

τινες .προσfΗiκαι κατα τiιν γ' Εκδοσιν. Οϋτω π. χ. 11α Επρεπε να &ναγραφfi 1] 
Εκδοσις των • Αποστολικών Πατέρων, να αναφέρεται ή εργασία τοϋ κα.fiηγη
τοϋ Κ. Λ ο γ ο{} έ τ ο υ : "Η φιλοσοφία τών Πατέρων η να γίνεται παραπομπ1l 
καl εLς fi.λλας &ναγραφας δημοσιευμάτων δπως π. χ. η)ν τοϋ 'Ίω. Σακελλίωνος 

έν ΔΙΕΕ, τόμφ 3, 1891, σσ. 579 · 586. Έν τούτοις το ~ργον ε1ς το εΥδος του 
άποτελεί τi}ν τελευταίαν λέξιν δια τi]ν βυζαντινi]ν φιλολογικf)ν έπιστήμηνr 

διότι είναι βοή-θημα &παραίτητον oU μόνον δια ·τοiις περl τα βυζαντινα &σχο
λουμένους ί'λληνας λόγφ τijς ελληνικfjς βιβλιογραφ(ας 1δ(ζ!, &λλα καl δια τοiJς 

ξένους. "Όftεν &νάγκη πάσα δ πως έπι τευχ-θiϊ ή β' Εχδοσις καl τοϋ λοιπού μέ

ρους τοϋ α' τόμου. Εlιχfjς δ~ Εργον -&α είναι Ε<Χν συντομώτατα καl ό β' τόμος 

φανij, &στε να καταστfi δυνατiι ή μετάφρασις τοίί δλου Εργου, εφ~ δσον 

τοίίτο είναι περιζήτητον c'Ος παντελώς μέχρι τοϋδε ελλείπον, μέλλει δ8 
ν~ &ναπληρώση έν πολλοίς μη όπάρχουσαν συγχρονισμένην "Ιστορίαν τfjς 

Βυζαντ. Φιλολογ(ας. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ 

F r α" 9 ο i s Μ α s α i, Plι!tlιon et le Plαtonisιne de 1Vfistrα, σσ. 1 + 407, 
Collection les Clαssiques de l'Hu1nasisιne. Societe d'editioπ "Les 
Belles Lettres" Paris 1936. 

ΤΟ άνωτέρω Εργον, όμοϋ μετα των παλαιοτέρων εργασιών τοϋ Λογο

{}έτου, τοϋ ~Ανάστου, τοϋ Μαμαλάκη κ.α. &ποτελεί Εν εtσέτι δείγμα του 

πάντοτε ζωηροίί περl τΟν Πλήftωνα διαφέρο'\'τος. 

ΤΟ δλον Εργον διαιρείται εLς δκτcΟ κεφάλαια. Συμπληροίίται δS δια 

πέντε παραρτημάτων άναφερομένων κατα σειρ<Χν εLς την δνομασίαν « Ιlλή
ftων »,την χρονολόγησιν τών « Ύπομνημάτων »,τΟν χρόνον τfjς συγγραφfiς 
τοϋ << ύπSρ Λατίνων βιβλίου», τi}ν χειρόγραφον παράδοσιν καl τας τύχας 

τοίi « Περl Νόμων» Εργου, τi]ν &πάντησιν τοϋ Πλήitωνος είς τΟ Σχολάριον. 
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~Επίσης περιλαμβάνει βιβλιογραφίαν~ πολύτιμον Πίνακα Ονομάτων, είς τΟν 

όποίον -&α ηVχετό τις να είχε προστε{}fi καl Πίναξ Θεμάτων. 

Το Α' κεφάλαιον φέρει τον τ[τλον «'Αναγέννησις τijς 'Ελλάδος». Ό 

συγγραφεUς &νατρέχων εϊς τοUς &ρχαίους χρόνους έξετάζει τfιν &ναγέννησιν 

τοί! Έλληνισμου κατα τοvς Παλαιολογε[ους χρόνους. Θεωρεί δΕ το Δεσπο· 
τάτον τοϋ :Μορέως 00ς τΟ σπουδαιότερον κέντρον τΥίς κινήσεως ταύτης. Μετα 

τiιν γενικiιν -ΙJεώρησιν τijς -ΙJέσεως τοϋ Πλή-ΙJωνος εν Μυστρg, ό συγγραφεvς 

άπτεται τfjς &ναλύσι-:ως τfίς πολιτικfiς φιλοσοφίας τοϋ Πλ'Ι16ωνος, κυρίως 
επι τiϊ βάσει τών «'Υπομνημάτων ε!ς Θεόδωρον και Μανουήλ». (Βλ. Β' 
κεφάλαιον: Ή πολιτικiι φιλοσοφ[α τοϋ Έλληνισμοϋ ). Κατα τον Πλή3ωνα 
τΟ αριστον πολίτευμα δι& τΟ cΕλληνισμΟν είναι f) μοναρχία. Τότε καl μόνον 
όμως τοϋτο {}ό. φθάση είς LκανοποιητικΟν σημείον άποδόσεως, Οταν όλο~ 

κληρω{}fi δια καταλλήλου στρατιωτικής καl άμυντικfjς Οργανώσεως. AL προϋ
πο.flέσεις τfiς έπιτεύξεως τfiς Οργανώσεως ταύτης είναι δύο, η Επάνοδος εϊς 
τΟν πραγματικΟν χώρον τοϋ "Ελληνισμοϋ, Οστις εν πολλοίς συμπίπτει με 
τα Ορια τfις παλαιάς 'Ελλάδος, καl ή κοινοκτημοσύνη, διότι η άπασχόλησις 

τών μαχίμων πολιτών με τα ϊδιαίτερά των συμφέροντα δεν είναι δυνατΟν 
ε\μiι να &ποβfi ε!ς βάρος τijς μαχητικfjς των ίκανότητος. Μετα τiιν εξέτασιν 

τοϋ προβλήματος τfjς άκμiiς καl παρακμfις τών πολιτισμών, δια τοϋ Οποίου 
συμπληροϋται ή 8κ{}εσις τfjς πολιτικiiς φιλοσοφίας του Πλή-θωνος, δ σ. 

Εξετάζει η)ν σχέσιν «"Ιστορίας καl Φιλοσοφίας εν Μυστρ{i », είς τfιν όποίαν 
άφιερούται τΟ τρίτον Κεφάλαιον τοϋ 0/Εργου. ΤΟ ούσιωδέστερον γνώρισμα 

τfίς σκέψεως τοϋ Πλή{}ωνος συνίσταται είς τΟ δτι ό τρόπος τοϋ σκέ_πτεσ{}αι 

αUτοϋ είναι καδαρώς άπeδεικτικός. "Ο Πλή{}ων άποφεύγει συστηματικώς 

τΟ κατ~ αύ{}εντίαν {}εολογικΟν Επιχείρημα. Εϊς τοVς συλλογισμούς του λαμ

βάνει πάντοτε ως άφετηρίαν τας κοινCtς εννοίας, δηλαδη τας γενικώς παρα
δεκτ&ς ϊδέας VπΟ δλων τών λαών τfις άν-θρωπότητος καl κα{}~ δλας τας 

φάσεις τοϋ ίστορικοϋ αύτfίς βίου. Τας τάσεις Εκείνας αί όποίαι άντιτί{}ενται 

πρΟς τi}ν αποψιν αύτiιν ό Πλή{}ων {}εωρεί ως καδαρώς « σοφιστικάς », 
τοιαύτη δε κατ' αϋτΟν είναι ή τοϋ ~Αριστοτέλους. 'Εν προκειμένφ ό σ. 

δρftώς παρατηρεί Οτι αί κατα τοϋ Άριστοτέλους κατηγορίαι του Πλήftωνος 
είναι εντελώς &βάσιμοι και δ τι άπεναντίας ό ~Αριστοτέλης ως άφετηρίαν 

τών φιλοσοφικό)ν του {}εωρήσεων χρησιμοποιεί πάντοτε κρι τικfιν άνάλυσιν 

τών «κοινών εννοιών». Τfιν μέ{}οδον αϋτfιν Εφαρμόζει ό Πλήitων είς τΟ 

άπολεσ{}Εν περl Νόμων 8ργον του Εν{}α άναλύονται με &φετηρίαν τιiς κοινας 

εννο[ας προβλήματα δικα[ου και ή{Jικijς φιλοσοφ[ας. 

Είναι δμως ή σκέψις του Πλή{}ωνος τόσον ξένη πρΟς τΟν κατ' αUitεν
τ[αν συλογισμόν; Το πρόβλημα τοϋτο εξετάζεται ε\ς το δ' Κεφάλαιον « Ό 
Ίδεολογισμος τοϋ Πλ1]3ωνος » Ή σκέψις του Πλ1]3ωνος είναι στενώς λογο· 

κρατικ'ιl καl &πΟ αUτiιν &πουσιάζει &πολύτως η &ναζήτησις τfiς λυτρώσεως 

------------------------------
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{}τις διέπει U.λλα φιλοσοφήματα τό)ν χρόνων τfις 'Αναγεννήσεως, λ.χ. τού 

Giordano Bruno. Είναι δμως γεγονΟς δ τι δf:ν τΟν άπασχολεί κρι τικώς τΟ 

των δυνατοτήτων καl των όρίων τfjς γνώσεως η των σχέσεων γνώσεων και 
πlστεως. Το κεντρικον πρόβλημα τijς φιλοσοφ[ας του Πλ-ή-ΙJωνος εlναι δντο· 

λογικΟν καl ούχl κρι τικόν. Συνίσταται δε είς τούτο, τίς είναι ή ούσία τοϋ 
κόσμου, iiτις άποτελεί τΟ άντικείμενον καl εν ύστάτη άναλύσει τΟν λόγον 
ύπάρξεως τfίς γνώσεως. ιο Πλήitων ταυτίζει τΥιν οUσίαν ταύτην πρΟς τας 

πλατωνικ&ς ίδέας. Παρατηρεί δε δτι ή άριστοτελικΊ1 ό:ποψις περl τfiς ϋλης 

τεινούσης πρΟς η)ν μορφi)ν προϋπο{}έτει ταύτας, εστω καl αν ό Άριστοτέ· 

λης άρνείται τfιν ϋπαρξίν των. 

Ένταϋ{}α ό σ. 157 - 164 ό σ. &ναλύει δια μακρών τΟν τρόπον κα{}s Ον 
ό Πλή{}ων προσπαitεί να άνασκευάση τfιν Άριστοτελικiιν κριτικiιν τfjς 
Πλατωνικijς !δεοκρατ[ας. 'Εκ τfiς προσπα-ΙJε[ας αi'Jτijς τοϋ Πλή3ωνος \διαι

τέρως dξιον εξάρσεως, κατα τΟν σ., είναι τΟ δτι ό φιλόσοφος Επανέφερεν είς 

τfιν Επιφάνειαν τΟν &λη{}fj s Αριστοτέλη άπαλλάξας αύτΟν &πΟ τdς προσ{}ήκας 
της μεσαιωνικiϊς σχολαστικής σκέψεως. Έπίσης τΟ δτι Εφήρμοσε πρΟς τοϋτο 
αύστηρΟ:ν καl δλως άσηνή{}η δια τi}ν εποχήν του φιλολογικi}ν καl φιλοσο· 

φικiιν μέ-ΙJοδον έρμηνε[ας. 

ΆπΟ τfις άπόψεως αι'Jτiϊς είναι λίαν χαρακτηριστικΟς δ τρόπος κα{}" Ον 

ό Πλή{}ων, Εν τfi προσ:τ;α{}είg αύτοϋ δπως άποδείξη είς τΟν Σχολάριον δτι 

ή διδασκαλία τοϋ Άριστοτέλους περl πρώτου κινοίiντος είναι άσυμβίβαστος 
πρΟς τfιν Χριστιανικi]ν dποψιν περl Θεοϋ, δημιουργού τοϋ σύμπαντος, παρα

τηρεί δτι ό Σχολάριος παρενόησε τi]ν Εννοιαν τfις άρχης παρ" ~ Αριστοτέλει 

και εκτε[νεται ε!ς λεπτοτάτην &νάλυσιν τfjς εννο[ας ταύτης (βλ. σ. 181" 182 
του /!ργου ). 

Έκκινών &πΟ τiιν ΠλατωνικΎ]ν ίδεοκρατίαν καl &ρνούμενος τiιν σχολα

στικiιν σκέψιν μΕ τiιν εκ τοϋ 'Αριστοτέλους ε\λημμένην λογικiιν δομήν της, 

ό Πλή-ΙJων προχωρεί ε!ς τον κα3ορισμον εξ επόψεως φιλοσοφικijς τών 

κυριωτέρων τοϋ «Ελληνισμού», τοϋ όποίου Επιδιώκει τiιν &νασ1Jqτασιν. 

Τdς &ρχας αUτας άναλύει ό σ. είς τΟ Πέμπτον Κεφάλαιον τοϋ Εργου « Τα 
δόγματα τοϋ "Ελληνισμόϊί ». ~Εκ τό1ν άρχών αύτών του «(Ελληνισμού» 

κυριωτάτη είναι ή πίστις εϊς τΎ]ν Εί.μαρμένην. Τ1lν περl Είμαρμένης πίστιν 

itεωρεί ό Πλή{}ων ως άνήκουσαν είς τ&ς κοινας εννοίας, κρίνει δΕ λίαν 

αύστηρώς τiιν παρα τ ψ s Αριστοτέλει U.ρνησίν της. ΤΟ να &ρνείται τις τiιν 
Είμαρμένην, λέγει ό Πλή{}ων, είναι ωσαν να δέχεται δτι τΟ Θείαy Ενεργεί 

&κανονίστως καί &σκόπως. Άπεναντίας τΟ Θείον ταυτίζεται μΕ τΎιν &πό

λυτον τελειότητα, σκσπΟς δΕ του άν{}ρώπου είναι ή κατα τΟ δvνατΟν μίμησίς 

του. "Η αίσιοφροσ·ύντι αϋτη τοϋ Πλή-3ωνος είναι ή δευτέρα άρχ1) τοϊi 

« cΕλληνισμοϋ » του. 
co πλατωνισμΟς τοϋ Πλή8ωνος cΟφειλε να όδηγήσu τοϋτον εϊς τΟν 
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μονο-θεϊσμόν. Πράγματι τοϋτο συνέβη. sΕν τούτοις δ μονο-θείσμΟς τοϋ 

Πλή{}ωνος δΕν dντιτίftεται είς μίαν πολυ{}ε"ίστικ-fjς τάσεως άντίληψιν περl 

ίεραρχίας -θείων Οντων. ·ο Πλή-θων πιστεύει, Οπως άκριβώς πρΟ αUτοϋ ό 

Πλούταρχος, ό Πορφύριος καl ό ~Ιουλιανός, Οτι είναι δυνατΟν να παρεμβλη

ftοUν μεταξU τοϋ •γ περτάτου ~Όντος καl της Δημιουργίας Ενδιάμεσα Οντα. τα 

Οντα ταϋτα διαφοροποιοϋν τ1)ν Δημιουργίαν 00ς άπορρέει Εκ του •y περτάτου 
"Όντος καl παραδίδουν είς αUτi}ν τi)ν τελικi}ν μορφήν της. 

Συνεπiις όπαδΟς τοϋ Πλάτωνος φαίνεται δ Πλήitων ε'ίς την περl κακοϋ 

&ντtληψ(ν του. Ό Πλή!Jων δiον δέχεται τi]ν \;παρξιν δντολογικοϋ &λλa μόνον 

f}δικοU κακοϋ. ΤΟ κακΟν &πορρέει μόνον Εκ της πράξεως τοϋ άν{}ρώπου. 

·π &ντίfJεσις πρΟς τΟν "Αριστοτέλη, ό όποίος δέχεται δτι τΟ καλΟν και τΟ 

κακΟν είναι αU-3ύπαρκτοι ποιότητες και Οτι καλΟν είναι Ο τι συμφωνεί πρΟς 

την φυσικi)ν λειτουργίαν και σκοπιμότητα οίουδήποτε δντος, κακΟν δε τΟ 

άντί{}ετον, είναι πλήρης. 

Με !διαι τέραν οξύτητα τ({Jεται το πρόβλημα τής ~λευ!Jερ(ας, κυρ(ως 

λόγφ τής πίστεως τού Πλ1lftωνος ε'Lς η)ν Εlμαρμένην. Κατα τΟν σ. fι πίστις 

αϋτη δεν δύνατάι να συμβιβασ-θ"fi με μίαν &ξιολογικi)ν η κανονιστικην άντί
ληψιν περ\ ή!Jικής, {]τις προϋπο!Jέτει !Jεμελιωδώς η)ν !δέαν τής ~λευ!Jερ(ας. 

Έν τοvτοις ό Πλή!Jων δεν &ρνείται τi]v !δέαν τής ελευ!Jερ(ας. Παρατηρεί 

Ομως δ τι ή Ελευ-θερία του άνitρώπου δεν εγκει ται εϊς τΟ δ τι είναι ο1Sτος 

δή{)εν άνεξάρτητος καl &δέσμευτος &πΟ πάσης Εξωτερικής Επιδράσεως, Οτι 

εχει άπεριόριστον δυνατότητα Εκλογfiς εϊς η)ν πράξιν. ·π Ελευitερία δια τΟν 

Ciν'Ι3-ρωπον, κατα τΟν Πλή-3ωνα, συνίσταται ε'Lς τΟ Οτι πράττει πάντοτε Εν 

συνειδΊlσει, μη ών έτεροκίνητος, εστω καl αν fι συνείδησις του άν{)ρώπου 
δεν είναι Ελευ-&έρα. cy πάρχει 'ίσως άνάγκη άλλ~ οί'Jχl καl δουλεία. •Ως δρ{}ώς 
παρατηρεί ό σ. (σ. 241) παρομο(αν τοπο!Jέτησιν τοϋ προβλήματος τής υ.ευ
ftερίας άνευρίσκει τις εϊς πολλU τών νεωτέρων φιλοσοφημάτων. 

"Ο Πλή-&ων δμως δΕν είναι μόνον φιλόσοφος άλλd καl ίδρυη)ς ftρησκείας. 

CΩς τοιούτος Εξετάζεται ε'Lς τΟ εβδομον κεφάλαιον τοϋ εργου τΟ φέρον τΟν 

καντιανi]ς Εμπνεύσεως τίτλον «·π {}ρησκεία ΕντΟς τών πλαισίων τού δρ{}οϋ 

λόγου >>:Η {}ρησκεία τοϋ Πλή-θ"ωνος είναι κα-&αρώς λογοκραηκή μη άφωτα

μένη Εν πολλοίς τού deismus τών χρόνον τού δυτικοϋ διαφωτισμού: •ο Χρι
στιανισμΟς καταδικάζεται διότι δεν ανταποκρίνεται Επαρκώς πρΟς τα αϊτή

ματα τοϋ κα{}αρού λόγου. Τοίίτο δε διότι διδάσκει δτι αί προοπτικαl τϊΊς 

-&είας βουλήσεως είναι ανεξιχνίαστοι δια τΟν Ciνftρωπον. ·ο Πλή-&ων Επίσης 

καταδικάζει Εν τ ψ Χριστιανισμφ τΟ Ο τι αποδίδεται ύπερβο.λικiι σημασία εϊς 

τα άποτελέσματα τϊlς προσευχfjς. Τούτο συνεπάγεται τiιν άvτίληψιν Οτι τΟ 

Θείον είναι « στρεπτόν », ενψ κατ~ άλήδειαν τα βουλήματά του ταυτίζονται 
με αUτοiις τούτους τσUς αϊωνίους νόμους τοϋ Σύμπαντος. Συνεπώς δεν είναι 

δυνατΟν να μεταβά].λωνται κατd τας έκάστοτε επικλήσεις του άν8ρώπου. 

24- 1- 1957 
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Ό δρ!Jολογισμος τής Θρησκε(ας τοϋ Πλή!Jωνος είναι α!σ&ητος ε!ς τaς 
πολυ{}ε·ίστικας καl άστρολατρικάς του άντιλήψεις. •y πΟ τiιν άστρολατρείαν 

καλύπτεται fι λατρεία της α'Lωνιότητος καl ύπΟ τΟν πολυ8ε·ίσμ0ν fι λατρεία 
των διrιφόρων ποιοτήτων και κατηγοριών τοϋ Οντος. ·ο σ. παραftέτει Εν 
σ. 224 λίαν Ενδιαφέροντα σχετικΟν πίνακα άντιστοιχίας άρχαίων -θ"εών και 

Οντολογικών κατηγοριών ή φυσικών δυνάμεων. Ένοείται δτι πρΟς τΟν δρ{}ο
λογισμΟν τών περl -θρησκείας δοξασιών του άνταποκρίνονται άπολύτως καl 
αί κα{}αρώς λατρευτικαl άντιλήψFις τοϋ Πλή8ωνος. 

Έλέχ{}η δτι fι σκέψις τοϋ Πλή8ωνος άποτελεί προέκτασιν τfjς ύπΟ τοίί 
Πρόκλου καl του ~Ιουλιανού διαμορφω-θείσης πνευματικϊlς παραδόσεως. 
ToiJτo κατα τΟν σ. δεν είναι άπολύτως δρ-θ"Ον διότι &ς είναι Εμφανές, καl 
ώς άπέδειξαν αί ερευναι του Bidez ϊδίq,, εϊς τας περl τiιν -θρησκείαν δοξα
σίας τοίί 'Ιουλιανού υπάρχει διάχυτος χαρακτηρ συναισ{}ηματικfjς αναζητή
σεως, Οστις άπουσιάζει Εξ Ολοκλήρου άπΟ την -θρησκείαν τοϋ Πλή-θωνος. 
Δύναται δμως να γίνη δεκτΟν Οτι Ο Πλ1lftων είναι φορεVς μιάς λαν8ανούσης 
κα-8~ δλην τiιν διάρκειαν τοϋ ίστορικοϋ βίου τών Βυζαντινών « έλληνιζού
σης » παραδόσεως, της Οποίας Ο πλέον χαρακτηριστικΌς Εκπρόσωπος ύπfjρξεν 
Ο 'Ιωάννης Ο 'Ιταλός. Τfιν Ciποψιν αύτΎιν είχεν ~δη ύποστηρίξει παλαιότερον 
δ Κ. Σά-θας. Χωρών περαιτέρω δ σ. προσπα'Ι3-εί, κυρίως δι~ Οπωσούν βεβια
σμένης Ερμηνείας χωρίων τών Επιστολών τοϋ Βησσαρίωνος, Μ. 'Αποστόλη 
κ. α., να άποδείξη δτι ό Πλή-&ων είχε συστήσει μυστικi}ν « φρατρίαν » έλλη
νιζόντων, εϊς nlν Οποίαν ύποτί-&εται Οτι μετείχαν οί Ciνδρες ο1Sτοι (βλ. σχετ. 
σ. 308 · 316 ). 

Ίδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει τΟ τελευταίον κεφάλαιον τοϋ εργου 
«Συναντήσεις Εν ~Ιταλίg » Φαίνεται Ο τι είναι δλως προβληματικi} fι -θέσις 

τi]ν όπο(αν gλαβεν ό Πλή!Jων κατa τaς συζητήσεις τής ~ν Φερράρ~ κα\ 
Φλωρεντίg συνόδου. Είναι πι-3αν0ν δτι τελικώς Ετάχ-θη ύπερ τfjς (Ενώσεως 
άλλα κα-θ Ολην τiιν διάρκειαν τών Εργασιών τfΊς Συνόδου ύπεστήριξε τΟν 
Μάρκον τΟν Εϋγενικόν. Τούτο δε επραξε κατα τΟν σ. διU λόγους πολιτικής 
σκοπιμότητος. Πιftανώς δ Πλή8ων Ενόμιζεν Οτι μόνον πολιτικiι καιροσκο
πικfjς οϋδετερότητος εϊς τΟν &νταγω-νωμΟν Ό{}ωμανών καl Δυτικών ,θα 

εσωζε τΟν cΕλληνισμόν. Πλήρης ταύτισις με τi]ν Δύσιν {}d f}γεν εϊς &προ
κάλυπταν έχ8ρότητα εναντι τών Όftωμανών. Έφ~ φ καl εκρινε δυσμενώς, 
αν καl με πολλiιν Επιείκειαν, τας &πόψεις ώρισμένων ένωτικών μα8ητών του, 
&ς Ο Βησσαρίων κ.α. ~σ σ. δμως δεν Εξηγεί διατί εν τοιαύτη περιπτι:δσει 
δ Πλ1Ίίtων μετεστράφη Εν τέλει ύπΕρ της • Ενώσεως. 

Πιitανώς ό Πλήίtων είχεν &ναπτύξει καl προσωπικιlς σχέσεις μετά τινων 
~Ιταλών ~ΑνΗρωπιστών, 'ιδίως τοίί Λαυρεντίου Valla κ.α. Κατα τΟν σ. τΟ 
γνωστον εργον τοϋ Πλή!Jωνος << Περ\ ών Πλάτων προς 'Αριστοτέλη διαφέ
ρεται » άποβλέπει ε'Lς τΟ να καταστfi ο1Sτος &ρεστΟς εϊς τοiις κύκλους τών 
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πλατωνιζόντων &ν{}ρωπιστών τfjς Ίταλικfjς 'Αναγεννήσεως. Το περιεχόμε
νον τοϋ 8ργου τούτου Εν πολλοίς συμπίπτει πρΟς τi]ν περl ~Αριστοτέλους 

κρίσιν τοίί Πετράρχου, κα-θ~ 11ν αί {}εωρίαι τοϋ "Αριστοτέλους καταλήγουν 
Εν τέλει είς τΟν &itε"ίσμΟν καl τΟν ύλισμόν. 

~Εν συμπεράσματι τονίζεται δτι αί 'tδέαι τοϋ Πλήftωνος Επέδρασαν 

σημαντικώς Επl τfις σκέψεως της ~Αναγεννήσεως καl των μετέπειτα χρόνων. 
"Η Επίδρασις δμως αϋτη ήτο μάλλον 8μμεσος καl δΕν -Θα πρέπει νd κρι-8il 
έκ τfiς ρητfiς μνεfας !δεών του Πλή{}ωνος ε!ς τα συγγράμματα τών συγχρό
νων η τών μεταγενεστέρων. Περιωρίσ{}η δΕ σημαντικΟΟς κατd τΟν σ. ύπΟ 
τfjς &πολύτου προσηλώσεως του Πλή{}ωνος ε!ς τi)ν πέραν τfjς Ε!μαρμένης 
δοξασίαν. Οί πνευματοκρατικοl Εκπρόσωποι της Δυτικfjς διανο1Ίσεως, οί 
όποίοι κατd τεκμήριον itα ήσαν οί πλέον εVαίσ{}ητοι εtς t'Ιlν Επίδρασιν του 
Πλή{}ωνος, δΕν ήτο δυνατΟν να δεχ{}ούν ευκόλως η)ν &:ποψιν αυτήν. 

~Εν τελευταίg άναλύσει μολονότι δέχεται τiιν πλατωνικiιν itεωρίαν τών 

Ίδεών κα\ μολονότι εψεξε τον 'Αριστοτέλη διότι έμελέτησε μaλλον τας 
πραγματικι1ς μορφΟ:ς η η)ν λογικiιν ούσίαν του Οντος, ό Πλήitων είναι κατΟ: 
τΟ πνευματικόν του ij-ltoς μάλλον τοϋ ~Αριστοτέλους η του Πλάτωνος μα{}η~ 

nlς. 'Εγγύτερον πρΟς τΟν ~Αριστοτέλη η τΟν Πλάτωνα φέρει τΟν Πλήδωνα 
ή κα-ltαρΟΟς λογοκρατικiι {}ετικιστικi) ύφη τfίς σκέψεώς του. 

Ούδεμία γεννάται &μφιβολία Οτι τΟ Εργον τοϋ Masai -3& &ποβfi πολύτι~ 
μον τόσον διΟ: τΟν είδικΟν βυζαντινολόγον Οσον και δια τΟν μελετητi)ν της 
σκέψεως των χρόνων τiϊς ~Αναγεννήσεως και τfiς μετ" αύτiιν περιόδου. Ίδιαι~ 
τέρως &:ξιον Εξάρσεως είναι τΟ Οτι _αναλύονται μετ" &κριβείας τα προβλήματα 
τα όποία δέτει ό Πλή-θων και αί κατευitύνσεις δια τi]ν λύσιν των τΟ:ς 
δ ποίας διέγραψεν ο;) τος. ~Απ Ο εtδικωτέρας φιλολογικfjς σκοπιdς &ποκτ~ ό 
μελετητi)ς του /!ργου &κριβi'j συνεfδησιν τών ποικfλων φιλολογικών προβλη
μάτων\ χειρογράφου παραδόσεως, Εκδόσεως, έρμηνείας, Επιδράσεων κ.λ.π. 

τα όποία {}έτει τΟ Εργον τοϋ Πλήδωνος. "Εν προκειμένφ δλαι σχεδΟν αί 
ύποσημειώσεις του Εργου it& ησαν Εξόχως διαφωτιστικαί. 

Βεβαίως {}0: fιδύνατό τις να διατυπώση Επιφυλάξεις τινας ώς πρΟς nlν 
διάταξιν των παραγράφων κ.λ.π. τοϋ Εργου. ~Επl παραδείγματι ή περl 
πολυ{}ε'ίσμου του Πλή{}ωνας παράγραφος {}α είχε μιίλλον τi)ν Μσιν της ε!ς 

το περl Θρησκεfας του Πλή{}ωνος κεφ. η ε!ς το παρα Ίδεαλισμου κεφ. 
Συναφώς δύναται να παρατηρηitiϊ δτι αί πολλαl καl ούχl πάντοτε· διαφωτι~ 

στικαl παρεκβάσεις τοϋ Εργου δίδουν εtς τΟν μελετητiιν τiιν α'ίσitησιν πλα~ 

τυασμου τινος. Λχ. α! έν σ. 208 γενικα\ {}εωρήσεις περ\ τfjς {}έσεως τfjς 

έλληνικfiς μυitολογίας Εν τii νεωτέρα Δυτικοευρωπα'ίκii Λογοτεχνί~ Εν σχέ
σει πρΟς τΟν 11ολυ{}εΤσμ0ν του Πλήitωνος, η τα περl πρωτοτυπίας καl 
ψι ττακισμου τών Βυζαντινών όμοϋ με τα τών &ντιλήψεων του Brunetίere 

~--------1 
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περl ίδιοτυπίας εν σχέσει πρΟς τiιν 8εωρίαν τών κοινών Εννοιών (βλ. σ. 
142 ), Μ f]δύναντο να λείπουν &ζημfως. Ώρισμένοι δ8 παραλληλισμο\ με 

γεγονότα κα\ διανοητaς τών νεωτέρων χρόνων (λ. χ. έν σ. 98 Ι!ν{}α δ Πλή
{}ων &πο τfjς &πόψεως τfjς φιλοσοφfας τfjς Ίστορfας παραλληλfζεται προς 

τΟν Nietzsche) δεν φαίνεται να ενισχύουν σημαντικώς τΟν μελετητην τfjς 
σκέψεως τοϋ Πλή8ωνος είς ηlν προσπά8ειάν του πρΟς κατανόησίν της. 

Πάντως αί λεπτομερειακαl αύται άνεπάρκειαι τοϋ Εργου, αί όποίαι 

CJ.λλωστε εύχερώς δα ήδύναντο να λείψουν &πΟ ένδεχομένην β' Εκδοσιν, 
ούδόλως μειούν την άξίαν του. Θα Εδει δε να εύχη{}fj τις δπως τΟ Εργον 

τούτο μ.η μελετηδfί μόνον ύπΟ τών είδικών βυζαντινολόγων καl τών ίστο~ 
ρικών τfiς φιλοσοφίας, πρΟς τσUς όποίους &μεσώτερον &πευitύνεται. 

Παρfσιοι 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΠΑΓΙΟΝΑΣ 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ 

Bibliotheca Uniυersitαtis J .. eidensis. Codices Manusc~·ipti. VI Codices Vossiani Grreci 
et Miscellanei, desc~·ipsit Κ. Α. de Meyier. 

In Bibl. Univ. Lugduni Bataυorum, 1955, 80, σσ. XXlV + 319. 

Μετά πρόλογον τοϋ διεu-&uντοϋ της βι/3λιΟ'&ήκης του Leiden Α. Kessen, επε
ται Prrefatio, δποu ό συντάκτης τοϋ καταλόγου δίδει σύντομον βιογραφίαν τofi Ίσαciκ 
Βοσσίοu ( 1618-1689 ), γε·ννη&έντος Εν τfι ίδίq. πόλε ι, δπου δ πατήρ του Εδίδασκεν 
έλληνικά. •ο Βόσσως έξέμα&εν &νατολικιlς γλώσσας, ήσχολή{}η Lδίιt μΕ την γεωγρα
φίαν καt τα &ραβικό. και fξέδωκε συγγραφεϊ:i;, έταξίδεuσε δε πολλCι. καί Ενδιαφέροντα 
ταξίδια καL κατήρτισε τi]ν βιβλω&ήκην του, δποu πολλά χειρόγραφα έλληνικά, λατι
νικά, σύμμεικτα γερμανογαλλικά, κλπ., ών άπΟ τού 1716 ύπfjρχε κατάλογος. •Η 
βιβλισ&ήκη εύρίσκεται συνεχώς εtς τΟ Leiden ό.πΟ τοϋ Όχτ. 1690. 

·ο νϋν Εκδιδόμενος κατάλογος τ&ν έλληνικών ( καl τ&ν συμμείκτων Οπου ύπερ
τερούν τα έλληνικά ), διατηρεί τοlις παλαιοUς άρι-&μούς καί τi]ν κατό. ιιεγέ&η διαίρε· 
σιν τών κωδίκων, περιλαμβάνει δέ Voss. Gr;:;ecos f(olio) 77, q{uarto) 77, o(ctavo) 
20 καί miscellaneos 47, ήτοι 221 κώδικας, λίαν ένδιαφέροντας. Μεταξlι αύτών εlναι 
χειρόγραφα ό.πό τού ε' αίώνος ( μεγαλογραμμάτου γραφfjς ) μέχρι τών μετό. την &λω
σιν χρόνων καl συγγραφείς κλασσικοί, βυζαντινοί, λειτουργικό. κείμενα, δ.γιολογικά, 
ίατρικό. κ.ά. 

'Ο κατάλογος συνετάχ&η λατινιστί, τό. κε(μενα συνεσχετίσ-&ησαν μετά τών έκδεδο
μένων, έπετάχ&ησαν δ~ έπτα πίνακες: Pal~ograpbicus (χρονολογήσεις τ&ν κωδίκων), 
Scribarum, Iocorum unde codices provenerunt ( χρησιμώτατος ), Possessorum, 
auctorum ('Ελλήνων καl Λατίνων). Ό εκτος Initia operum vel fragmentorum 
agnitu difficiliorum ( έλ.ληνιστl καί λαηνιστί ), ό Εβδομος Nominum in codicibus 
laudatorum. 

'Η κοπιώδης αiJτη έργασία, γενομένη ύποδειγματικώς διά μικράν ό.λλιi σημαν
τικήν συλλογην &α επρεπε νά εtχε -&εωρη-&η ώς πρΟς τΟν τονισμΟν τών έλληνικcί)ν 
κειμένων, διό. νά μη παρατηρώνται (ΗJ·ρόοι παρατονισμοί κ.ά. σφάλματα ( οόφου, άπο
σr:ολίκωv, έλληνlκωv, κραr:είσ{}ω κ.τ.δ. ). 

Ν. Β. Τ. 

Εlρήνη, ΧριστιαvικΟv ΚαεηχητικΟν Δελ-,ίον, άρι{}. 26, 1956, 32°, σσ. 78, •Η Θεία 
Δειr:ουργία τοϋ lν 'Αγίοις πατeΟς ήμών Ίωάννοv άρχιεπισκόποv Κωνσταντινουπό
λεως τοiί Χeυσοστόμου. 'Επιμελε{q. Γ(! η γ ορίου Μοvαχοϋ Άγιορείτου ήγοvμέ· 
νου καl lπιστάτοv Ί. Σ. Μ. Καισαeιαvfις. Ά{}ήvησι. 

Είς τήν καλαίσ-&ητον σειράν τού περιοδικώς έκδιδομένου συμπα&οϊίς Δελτίου, ό 
μοναχός Γρηγόριος εΙχεν έκδόJσει τό 1954 ( &ρι&. 15) c ΛειτουργικΟν "Υπόμνημα» 
πρΟς τΟν ΟίκουμενικΟν Πατριάρχην, δι' οΌ έζήτ;ησε την ένίοχυσιν της Μ. "Εκκλη
σίας, δπως έκδώσυ "t0 Λειτοuργικόν του δι' οΌ &' &πεσκόπει εlς την διάοωσιν «του 
ό.ρχικοϋ κειμένου τfις Θείας Λειτουργίας πρΟς ό.ποφυγi]ν τ.ών άχρι τούδε ήμαρτημέ-
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νων έκδόσεων. Οϋrω δέ ή Έκκλησία -6·' &ποκτήστι αlι&εντικΟν κείμενον της Θ.Λ., 
Ο:πηλλαγμένον κηρών, προ"ίΟν πολυετοίiς έρεύνης καt μελέτης &ρχαίων χειQογράφων 
ευχολογίων καl είληταρίων τών tερών Μονών τοϋ ·Α γ. "'Ο ρους καl τfjς Πάτμου>: 

Ύπο&έτω δτι λόγφ τών δυσχερών περιστάσεων ή Μ. Έκκλησίσ. δΕν έδωκε τ1jν 
προσήκοuσαν βοήi)ειαν καl οϋτω έστερήf}ημεν τfjς έργασίας τού φιλομα-&οiiς ( αύτο
διδάκτου &:λλαις) π. Γρηγορίου. 

" Ή νίiν Εκδιδομένη Θ. Λειτουργία έχει τοϋτο τΟ ένδιαφέρον, δτι ό έκδότης αύτης 
ελαβεν ύπ' Οψιν εiλητάρια καl κcδδικας, καL κατό. τοϊίτο δέν πρέπει να μείνη άrcαρατή-
ρητος άπΟ τοlις λειτοuργολόγους. • 

Ν. Β. Τ. 

Π α ν α γ. Σ. Ά ν τ ω ν έ λ λ η, Ή Βυζαντινή Έκκλησιαστική Μουσική. "Ισr:ορική &να· 
σκόπησις καl lξέλιξις αύτijι; κατά τοVς κα-θ' ήμfiς χρόνους, μετU. πlνακος r:ών κυριω~ 
τέρων δρiJοδόξωv ναών Έλi.άδος καi lξωτεeικοϋ ώς καi τών συγχρόνων lεeοψαλ~ 
τώv καl μουσικολόγων ( ό r:ίr:λος καί άγγλιστί ). 

• ΑfJijιιαι 1956, 6'0, σσ. 226. 

Ό συγγραφεύς, έρασιτέχ\:ης καί φίλος της έν τοίς Πατριαρχεiοις Κωνσταντι· 
νουπόλεως. ψαλλομένης μοuσικfις, συνέγραψε τΟ ι:Jς άνω καλαισ&1ίτως έκτυπω-&εν 
έργον, ο ϋ δ ε μ ί. α ν έχον σχέσιν ούτε πρι)ς η) ν -&εωρίαν, οi'iτε πρΟς τήν χειρόγραφον 
~αράδοσιν, οίίτε πρΟς τήν tστορίαν τfjς καitαυτΟ βυζ. μοuσο~ijς. Προβλήματα τα 
οποία παρ' ήμιν &πησχόλησαν μουσικολόγους ώς ό Ί. Τζέτζης ό Κουπιτ<11 ρης δ κ 
ψ' < Ι ι • 
αχος, ο Βαμβουδάκης, ό ΚαρρCiς, ή σχέσις τfις Βυζ. Μουσικijς πρΟς τΟν ρυ-&μΟν 

καl τιi μέτρα τijς έκκλησιαστικijς ποιήσεως, είναι τελείως ξένα πρΟς τΟν άνυ;τοψίαστον 
συγγραφέα του παρόντος τόμου. Έπi πλέον τό βιβλίον έχει χσ.ρακτijρα διαφημίσεως 
διαφόρων ζό)Vτων ώς μουσικολόγων ( έν& πρόκειται περί φίλων άπλώς της παραδο
σιακης μοuσικης η tεροψαλτών! ), και --&ά ήτο λυπηρόν διό. τήν ~Ελλάδα έξ αύτού 
ν~ σχηματισfi.U έντύπωσις περί τοϋ σημείου εtς τΟ όποϊον εύρίσκεται παρ' ήμίν ή με· 
λετη τών σχετικών προβλημάτων. 

'ΑπΟ τών σσ. 191 · 201 δημοσιεύεται: "Εορτολόγιον ό.λφαβητικόν τοϋ ένιαυτοίJ. 

Ν. Β. Τ. 

Γ ε ω ρ γ ίο υ Α. Τ σ α τ σ α ρ rh ν η (προέδρου τοϋ Συλλόγου .: Ol φίλοι r:ijς Βυζωιτ _ 
Μουσικijς ), Βυζανr:ιvΟς "ΟρfJρος, διάλεξις ... 

ΆfJijνaι 1.956, 80, σο. 23. 

, Οί ώς άνω χαρακτηρισμοί διά τό βιβλίον τοϋ κ. 'Αντωνέλλη {}ά ήσαν έλαφροί 
και ό.νεπαρκείς διό. νά χαρακτηρισ&fί ή &:γνοια καi προχειρότης μετδ. της δποίας οί. 
έρασιτέχναι έπιλαμβάνονται της έζετάσεως φιλολογικών -&εμάτων τΟ: όποία δλωc: διό· 
ϊωυ άγνοοϋν. Ό κ. Τσατσαρώνης παρεσύρ&η άπΟ παλαιόν έρασιτεχνιχΟν βιβλίο~ν τοϋ 
Γ. Παπαδοπούλου ( 1904 ) καl έπανέλαβεν, έπηύξησεν η παρε\'όησε πράγματα τά 
όποία ούδεtς πλέον πιστεύει η δέχεται. •ο χωρισμΟς τών στίχων [π. χ. 

Χeιοr:Ος γεν1ιfir:αι δοξάσατε. Χρισr:Ος lξ ού~ 

ρανών άπανr:ήσατε . .. (σ. 12) J 

ή κακοποίησις τών κειμέ·νων, τά λεγόμενα περί Ρωμανοϋ (δ συγγρ. γνωρίζει έκ τρί· 
της χειρΟς τΟ συναξάριον τοϋ άγίου, μόνον ώς .παρεδόi)·η διό; Νικηφόρου Καλλίστου 
Ξα,ν-&οπού.λοu! ) οί ισχυρισμοί ότι κοντάκ.ιον προέρχεται έκ τοϋ κόνr:ος, ό ( = τυλι· 
γμεγο χαρτί! σ. 12 ), δτι οlκος ώνομάσ&η έκ μεταφορCiς τού οίκου που περιέχει 
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περιουσίαν (σ. 13) !, τδ. λεγόμενα Οτι ot tαμβιχοί κανόνες τοϋ Ίω. Δαμασκηνού (;) 
εtvαι γραμμένοι κατό. τΟ μέτρον τών στίχων τοϋ Α'ίαντος μαστιγοφόρου τοϋ Σοφο
κλέους (σ. 15 ), δτι τφ 911 μ. Χ. Λέων ό Σοφός έφονεύ&η ύπΟ τοϋ Μιχαήλ ( Τραυ
λού!) ψάλλων τό.ς καταβασίας (σ. 15 ), δτι ύμνογράφοι εtναι ό Κλήμης δ • Αλεξαν
δρεύς, δ 'Ιωά,•νης ό Χρυσόστομος, ό Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ό Θεολόγος κλπ. 
κλπ. καl δ ίερΟς Αύγουστ'iνος (σ. 4) ! I δτι ή λέξις τροπά.ριοv προέρχεται εκ τοϋ 
τρέπω κα1:' άναλογίαν τών στροφών καί άντιστροφών τών άρχαίων δραμάτων που 
προέρχονται έκ τού στρέφω (σ. 10) J, εtναι μικρό. δείγματα μόνον τοϋ -6-ησαυροϋ τό)ν 
σφαλμάτων καί της άγνοίας τα όποία συνεσωρεύ&ησαν εiς τήν κρινομένην διιiλεξιν. 
Ούδέ -&α ήξιζε νό. άναφερ-&fl αϋt"η βιβλιογραφικώς κUV. 'Άν ησχολή-&ημεν μέ αυτην 
τοϋτο πράττομεν διό. νό. μη νομισi}fι Ο τ~ εν • Α-&ήναις άκούονται άδιαμαρ"tυρήτως τά 
άνωτέρω χαί Οτι ή μελέτη τfις πατρίου μουσικής καΙ ποιήσεως παρό. τοίς νεωτέροις 
"Ελλησιν έξέπεσε γενικώς μέχρις αύτοϋ τοϋ σημείου. Ή τοιαύτη δέ κατάστασις tό')ν 
παρ' ήμϊν μουσικολογούντων κα-6-ιστ~ϊ ήμάς σκεπτικούς ώς πρΟς διατυπω&είσαν ύπό
δειξιν κα-&' ην άναγκαίος δη-&εν εlς ήμάς διό. τi)ν κριτικi}ν εκδοσιν τοϋ Ρωμανοϋ ο/Μ 
fιτο μουσικός βυζαντινός. ΚαλΟν {}ά iiτo οί .: μουσικολόγοι :. μας νό. εσχημάτιζον πρώ
τον σαφfι tδέαν περί τfις βυζαντινής μουσικfις Υι τfις παραδόσεώς της καί μετό. ταίίτα 
νά έπελαμβάνοντο κριτικών καί φιλολογικών -δ-εμάτων. 

Ν. Β. Τ. 

Collana di Studi Greci diretta da Vittorio de Falco. Napoli, Li
bret•ia ιScienti{ica edit1•ice, Corso Umberto Ι, 40. 

'Υπό τόν γενικόν τοϋτον τίτλον ό εν Νεαπόλει τijς Ίταλίας κα{}>ηγητi)ς της 
"Ελληνικής Φιλολογίας κ. Βίκτωρ De Falco έκδίδει σειριlν μελετημάτων άναφερομέ
νων ε!.ς τi}ν κλασσικήν •Ελληνικήν Φιλολογίαν, τΊ)ν μεταγενεστέραν καί τοiις Βυζαν
τινούς. •Επειδή οUτω μορφουται εν νέον κέντρον έλληνικών μελετών, τό όποϊον εν 
Οψει τών χειρογράφων μελετlϊ τήν έλληνικην παράδοσιν, έφιστώ τήν προσοχην τών 
παρ' ήμϊν μελετητών έπt τών κάτωfi>ι είδικώς μελετών: 

• Αρι&. XVII: Ρ r ο c ο p ίο, Pagine Scelte a cura dί Β r u n ο L a v a
gnini, parte prίma Introduzione e Testo, 8°, σσ. 54 ( +2) ( 1948). 

"ΑρL&. XVlii: Epigrammatisti Greci della Magna Grecia e della Sicίlia 
a cura di Α. Olivieri, so, σσ. 208 (+4) (1949). 

• Αρι&. XIX: Ε n e a d i G a z a, Epistole a cura dί L i d ί a Μ a s s a Ρ o
sitano, so, σσ. XXXVΙ+SO (1950). 

• Αρι&. XXII: Poeti Italobizantini del seco1o ΧΙΙΙ. Introduzione, testo 
critico e commentario di Μ a r c e 11 Θ G i g a n t e, so, σσ. 99 ( + 1) ( 1953 ). 

Κρίσις ύπό Ο. Ρ a r Ι a n g e 1 i, σσ. 133 -137. 
"Αρι&. XXIII: Lidia Massa Positano, La tradizione manoscritta 

delle Qurestiones Physica= di Teofίlatto Simocata, 8°, σσ. 44 { + 4) { 1953 ). 
"Αρι{}>. XXIV: Teofilatto Simocata, Questioni Naturali a curadi 

Lidia Massa Positano, 8°, σσ. 46 ( +2). 
Ν. Β. Τ. 

Nota sul codex Hauniensis 1343 di S i l υ i ο Giu se pp e Μ e t•c α t i, σσ. 109- 116. 
Rωnenta bizantina di C i r ο G i α n n e ll i, σσ. 35 • 46. 

'Αμφότερα άνάτυπα του τόμου « MεHanges Carsten Hoeg » < Classica et Me· 
dievalia », vol. XVII, Copenhague 1956. 

Ν. Β. Τ. 
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lstituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Testi e llfonumenti puίJblicat · d 
Β r ~ n ο ~~.υ α g n i n i solto gli auspici dell'Assessore alla Istruzione pe:• ι: 
Regιone Stctlιana. Palω·mo. 

ΕLς τfιν σείρα,, αύτ't)ν τ't)ν όποίαν ίδρuσεν δ διαπρεπο/ις σuνάδε~ φος κα' δ Α 
το/ις τ - • Ά&' •

1 
λ • ·ι • ι ιεuυυν-

·ι ου εν ηναις τα ικοϋ Ινστιτούτου κ. Β. Lavagnini Εξεδό-&ησαν ' -δ 
τα κάτωίtι : μεχρι του ε 

. Testi Ι : Barlaam Calabro Epistole Greche. Ι primordί episodici e dottri-
narι ~e:le lotte esicaste. Studio introduttivo e testi a cura di G i u 8 e e 
Schι_ro, Palermo 1954, so, σσ. XVI+360. pp 

. Testi 2: Vite deί Santi Sicίliani Ι Vita di S. Luca vescovo di isola Capo 
Rιzzuto. Testo e tradι1zione a cura dί G i u s e ρ ρ e S c b ί ' p 1 
so, σσ. ( 4) + 132 ( + 4 ). r ο, a ermo 1954, 

:ο κα{}>ηγ~lτfις ~chirO διδ.άσ~ει Βυζαντ. Φιλολογίαν ε!.ς τό Πανεπιστήμιον τ-ς 
:ταδ;υης,. γνωριζει αριστα και την Νεοελληνικήν, κα&Wς καΙ τα ύμνογραφικα η, 
αγιοlι.ογικα ζητήματα - • Α λ - • λ και · της να το ικης Εκκ ησίας (συνεργάτης τοϋ Bo1Iett' -
Gr~ttaferr_at~) καt -&α βοη&ήσυ τόν καftηγητ't)ν La,•agnini εις τήν έξόρμησιν ~~~ :~~ 
μελετην των Ιταλοελληνικών βυζαντινών κειμένων καt τ' ' f: - -

δ - - δ, 'δ - ην σuσφιγ..,ιν των φιλικων 
εσμων των υο α ελφ&ν χριστιανικών λαών, · 
Ή σειρα αίίτη πρόκειται νό. συνεχισ&ft. Χαιρετίζομεν μ€ ίκανοποίησιν τfιν Sκδο

σιν τών ώς Uνω δύο τόμων. 

Ν. Β. Τ. 

'Ε'λ " • "'~" ι. ηvικαι εοριαι και ευιμα τijς Δαϊκijς Δατρεlας, ύπQ Γ. Α. Μέγα, 

ΆfJijvaι 1957, 80, σσ. 252 ( + 4). 

:ο συνάδελφος καD-ηγητ't)ς της Λαογραφίας κ. Μέγας έδημοσLευσε τό ώς αν 
~αλαισ&ητον βιβλίον είς γλώσσαν ρέουσαν καί κατό. τρόπον ΕπαγωγικΟν γεγ • ω 
οποu π ' • λ .. • ραμμενον 

, , ραγμ?τευε~α~ την , α.~κην λατ~εί~ν ώς πρός τδ:ς δεσποτικάς, -&εομητορικιiς έορ· 
τ~ς, τ.ας μν:μας α:ιω~ και αλλας τινας εορτας ( Τριψδίου, πρωτοχρονιάς κλπ.). Είναι 
λιαν .ενδια~ερο;' το {}εμα τ~ς λα"ίκfις λατρείας και &πΟ άγιολογικfις άπόψεως, ού μό-
νον ως προς τον συσχετισμον αUτοϋ πρΟς τα λόγια στοιχεία ( κα • δη' ' ' ' 
παράδο ) • λλ • • -<ι. , • , , ι την αρχαιαν 

σι ν α α και κα-u·αυω ως εκδηλωσις τfις λα'ίκfις ψuχης - '). - -
λαοϋ καί της πίστεως αύτοί.i. ' του πο .ιτισμου του 

Ν. Β. Τ. 

Β α σ ι λ ε ί ο υ Δ α ο ύ ρ δ α, Συμεd>ν Θ λ ' •Α • εσσα ονικης. κριβης διάταξις τijς έορτη-ς του 
'Αγlου Δημητρlου. 

• Ανάτυπον lκ τοϋ «Γρηγορίου Παλαμfi » lτος ).{}', 1956, so, σσ. 327.342. 

Σπουδαιότατον κείμενον καl δια τ't)ν &παρί{}μησιν τών &ξιωματούχων t-ς 
πολιτικη-ς •ι- - Θ λ , η μηtρο-, αυ .ης της εσσ"α ονικης κατd τό α' ήμισυ τοϋ ιε' αίώνοc 'Ο δ' 
εξεμεταλ/ε'{Ι • ' - • , , -· συγγρ. εν 

' υ ·η απο της αποψεως ταυτης τό -&έμα. Δίς άναγινώσκω κανδυλάπται (σ 
336, σ. 329, στ. 47) άντl κα\•δηλάπται ( candela r) Ή μελε'rη τελ ' • , · - {} Π , , · · ειωνει με γνωμην 
του κα ηγ, . Τρεμπελα περι dνασuν{}>έσεως τών άκολου&ιών τη-ς έορ - - 'Α 
Δ•μητ • • •, δ δ' , της του γ. 

·ι ριου, κατα το εκ ι ομενον κειμενον. 

Ν. Β. Τ. 

Μονεμβασία 1j Βεvετlα tijς Πελοπονvη'σοv -όπό Κ ω ν σ t α ν τ ί ν ο v Έ μ μ. Κ α λ 0 γ ε ρ fi. 
•ADijPαι 1956,80, σσ. 175 ( + 3). 

Ν. Β. Τ. 
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Β α σ ι λείο υ Μ. Β έ Ι. λ α, Θeησκευτικαί Προσωπικότητες της Παλαιάς Δ_ιαfJήκης. Τόμος 
Α'. Οί πατριάρχαι- Μωvσfjς- Σαμουηλ καί Σαούλ- Δαυtδ- ΝάΟαv- Ήλlας- • Αμώς 
- ΏσηΕ- Ή σαι' ας- Μιχαίας- Σοφονίας. 

'Έκδοσις Δεvιέρα, 'Aι'Jijvaι 1957, SO, σο. 363 +πίνακες. 

'Ο συνάδελφος έβραιολόγος κ. Βέλλας, μεταφραστής τfις Παλαιάς Διαοflήκης έκ 
τοίi 'Εβρα'ίκοίί, δίδει διιi τού παρόντος ε\.ς τΎιν ελληνικήν βιβλιογραφίαν σuνοπτικΟν 
βιογραφικΟν καί γραμματολογικόν διάγραμμα περL τών προσωπικοτήτων καί ίδί~ _των 
συγγραφέων της Π. Δ., μεταφέρων χαρακτηριστικό. κείμενα είς νεοελληνικiιν μετάφρα

σιν fιν έπl τούτφ Επιχειρεί. 
Ν. Β. Τ. 

Α g ο s t i n ο Ρ e r t u s i, L ·Α tteggiα?nento spirίtuale della piiι antica sloι·iogt•afia 
Bizantina. « AEvu}n" ΧΧΧ, 1956, σσ. 132- 166. 

'Ο συγγραφεύς, κα-&ηγητης Εν Μιλά,•φ, έξετάζει μετό. πολλής κριτικότητος τΟ 
πρόβλημα ·του κατά πόσον Εμεινεν άνεξέλικτος ή βυζαντινiι ίστοριογραφία, πεί<&ει δέ 
τόν ιiναγνώστην τfις Ε\·διαφερούσης ταίιτης μελέτης περί τοϋ ότι αύτη ύπέστη σύν τφ 
χρόνφ έξέλιξιν, ιiνάλογον πρΟς τ1)ν σκέψιν τών συγγραφέων καί τό περιβάλλον. 

Ν. Β. Τ. 

Γ ε ω ρ γ l ο υ • Ε μ μ. Π α γ κ ά). ο υ, καΟηγητοϋ, Περi τοϋ γλωσσικού lδιώματος τfίς Κρή· 
της, Τόμος πρώτος ( Εlσαγωyή. Γραμματική) rjτοι Διάγραμμα γραμματικής καl 
Γλωσσάριον ... Κρήτης iv μερικfj άνιιπσ.ραβολfj ... τώv γλωσσικώv φαινομένων αlηοϋ 
πρός τά αύτά, συγγενικά, πλειστάκις δS και πρός διάφορα άντlστοιχα γλωσσικά φαι

νι1μενα,.. 

Έν 'ΑΟήναις 1955, 80 μέγα, σο. 478. 

Χρήσιμον βιβλίον διά τΟ συλλεχ{}έν επι ετη πολύτιμον ύλικόν· άποδοκιμαστέα 
ή Εtσαγωγή διά τοUς Εν αύτfι χαρακτηρισμούς καί δη ιiπο6-ανόντων φιλολόγων. Παρά 
τοϋτο, ε-Ι'ιχόμε'ί}α Οπως ό συγγραφεύς ένισχυ{}-ft διό. νά συντελέσu καi τό ύπόλοιπον 
εργον. Κρίσιν έκτενfι Δ. Β α γ ι α κ άκου ϊδε έν • A'frηvq_ Ε', 1956. 

Ν. Β. Τ. 

Avv. Α ng e l ο Α n g ο t t i, La genealogia sella casa Angelo Comneno di Tessaglia. 
I Roιna} 1956, SO, οο. 18. 

Εlναι χαρακτηριστικόν δτι διάφοροι ίδιότροποι έπιμένουν συμβολαιογραφικώς 

ν ιiποδείξουν δτι συνεχίζουν άνυπάρκτους αύτοκρατορικούς οίκους. Οϋτω πληροφο

ρούμε&α δτι ζίi ΜιχαΎ]λ Γ' της Θεσσαλίας ! 
Ν. Β. Τ. 

Παναγιώτου Ί. Μπρατσιώτου, καf>ηyητοϋ τfjς Εlσαγωγfίς εlς τήv Π.Δ. και 

τijς "Ερμηνείας τώv Ο' έν τφ Έ-Dvικφ Πανεπιστημlφ: Ό Προφήιης Ήσatας. 
Εlσαγωyή, κεlμεvοv Ο', μετάφρασις, Σχόλια. 

Τεύχος Α', /(εφ. Α' .JB'. 
~Ev • ΑΟήvαις 1956, 80 μέγα, σσ. 192. 

Κοπω')δης, ώφέλιμος καΙ σοφiι έργασί.α, ε-Ι'ικολύνουσα τiιν χρfίσιν καί κατανόησιν 
τοϋ "Ησα'Lου, προφήτου έκ τών είς δν συχνότερον παραπέμπουν οί Βυζαντ. #εολόγοι. 

Ν. Β. Τ. 
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Κ (υ ρ ι α κ ij ς) Μ α μ ώ ν η, Τρείς κώδικες της Έπισκοπής Ματρώv καt Άffύρα. ''Ανα

τύπωσις έκ τοϋ < 'Αρχείου τοϋ Θρακικού Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού, 

1956, οο. 129 ·176 Ι+ 1 πivaξ ). 

Ένδωφέροuσα παλαιογραφικη καL ίστορική μελέτη διό. την Ίστορίαν τfις Θρ~· 

κης έπί Τουρκοκρατίας. 

Ν. Β. Τ. 

1-" 1' α n z Β α b i n g e 1', Ein Benedischer Lageplan der Feste RUmeli Hisάry. 
Leo S. Olsclιki-editore. Firenze ( 1956), 40, σσ. 8. 

Ό τουρκολόγος κα<&ηγητης κ. Bab. δημοσιεύει δίιο σχέδια του φρουρίου Ρού

μελη Χισσάρ ( ιε' αί. ) ύπομνηματίζων ίστορικώς τά κατά τό κτίσμα τοϋτο. 
Ν. Β. Τ. 

άρχιμ. 'Ι ε ρ ω v ύ μ ο υ Ί. Κ ο τ σ ο) ν η, Ή {fέσις τών λαϊκών έντΟς τοϋ έκκλησιαστικοV 
δρyανισμοϋ (κατά τό κανο1•ικiιν δlκαιον τijς 'Ορ{}οδόξοv 'Ανατολικής Έκκλησlας ). 

'Εν Ά{}ήναις 1956, 80, σο. 69, 

Ν. Β. Τ. 

R. G u i l l α n d, La fin de l' Empire Ro1nain Universel en Orient 395- 632, έν 

Histoire Univeι·selle des ω•igines ά l'Islatn. 
Encyclop8die de la Pleiade. 1'i}•age ά part pp. 1123- 1229. 

Ν. Β. Τ. 

Β α σ. Λ αού ρ δ α, Βυζαντινά καi μεταβυζαντινά έγκώμια εlς τον "Αyιον Δημήτρι?ν· 

"Ανάτυπον έκ τώv «Μακεδονικών», Θεσσαλονlκη 1956, SO, σσ. 47-162. 

ΠFριέχονται κείμενα μετά σημειά>σεων τ&ν έγκωμίων Νεοφύτου, Θεοδιf>ρ~υ 

Μετοχίτου, Νικηφόρου Γρηγορa, ΣυμεΟ.1ν μοναχοϋ, δύο άνωνίιμων ιζ' αί., Διονυσίου 

( 1792 ). 
Ν. Β. Τ. 

Ν ό τ η Ί ωά ν. Τ σ ό κ α, Ai τοιχοyeαφίαι του iv Άμαeουσlφ ναοϋ του Άγ. Δημητρίου 
( μετ?z 16 έν{}έτων εlκόνων ). 

Έν 'Α{}ήναις 1956, so, σσ. 28 ( + 6 ). 

Ή τύπωσις καl της μελέτης καL τών εiκόνων άδικουν tήν πρό-&εσιν τού συγ

γραφέως. 
Ν. Β. Τ. 

Μ ι χ α η λ Χ α ρ ι λ. Γ κ η τάκο υ, Συμβολt) εlς τi;ν μελέτην και έρμηνεlαv τών άκιδο· 

yραφημάτων. 

Έν Άθήναις 19δ6, 80, σσ, 37. 

Σταυροi- Μονογράμματα- Συμπιλήματα- Παραστάσεις !χ-&ίιων, πτηνών, ζψων, 

-&ήρας κ.ά., :τοικίλου περιεχομένου κλπ, • Αξιόλογος έργασία. 
Ν, Β. Τ. 

'Εμμανουi;λ Β. Νειάδα, Συντεχνιακη δeγάνωσις έν Κωνοιαντιvουπόλει κατά τd 

ι: 'Επαρχικόν Βιβλlον , Λέοντος τοϋ Σοφοϋ. 

'ΑUfίναι 1956, so, σο. 73, 

Ν. Β. Τ. 



426 ΒιβλιογραφικCι σημειώματα 

G. S ο t i r i ο u, Guide du Musee Byzantin d'Alhέnes. Nouvelle έdition abregee pa1' 

Anne Hadjinicolaou. 
AthJnes 1955, 60. σσ. 43 + XL πίνακες, 

Τ-άσο υ "Α{}. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, Οί ναοί τijς Δημητσάvης. 
•κv Άι'Jήvαις 195+, 80, σο. 58+ πίνακες {σο, 59-60 πίναξ τών άξιο λόγων δημοσιευ

μάτων του συγγραφέως). 

Μ ι χ α η λ Χ α ρ. Γ κ η τάκο υ, καfJηyητοϋ, Ή lν Άμαροvσίφ μονόκλιτος καμαeοσκέ

παστος βασιλική τοϋ •Αγίου Ίωάννου ( Πέλικα}. 

Έν ΆΟήναις 1956, 80, σο. 94. 

Δ η μ. Β. Β α σ ι λ ε ι ά δ η, Ή rlξονική τοξοσrοιχlα στήν αlγαιοπελαγlτικη Έκκλησ,α

στική • Αeχιτεκτονική. • Ανάτυπον dπΟ τά < Τεχνικά Χρονικά,., Τεϋχος 369- ΒίΟ, 

Άι'Jήναι 1955, 40, σο. 6. 
Δ η μ. Β. Β α σ ι λ ε ι ά δ η, άρχιτέκτονος, Εlσαγωγη στήν αlγαιοπελαγίτικη Λαϊκή • Αρχι· 

τεκτονική. ΆDήva 1955, 40, σσ. 82 ( + 2). 
Ν. Β. Τ. 

.ΝομικΟ. Ηyγραφα τijς "Ελλάδος τijς περιόδου τijς Τουeκοκeατίας. ΝομικΟ. Ηγyραφα Σίφνου 

τijς Συλλογijς Γ. Μαeιδάκη ( 1684-1835) μετΟ. οvμβοί.ώv εlς τήv lρεvναv τοiί 
ΜεταβυζαvτιvοiίΔικαίου, Βκδιδόμεvαύπό Γεωeγίοv Α. Πετροπούλοv, τεύ

χος Ι, 1956. 
Μνημεία Έλληνικijς Ίστορίας τijς Άκαδημlας Άθηvώς, τόμος Γ, τεiίχος 1, 40, σσ. 

κζ' + 517. 
Ν. Β. Τ. 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ 

Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ Χ. Ζ Ω Η Σ 

Τi)ν 17ην Δεκεμβρίου 1956, έορη]ν τοu πολιούχου τijς ΖακύνiJου 

eΑγίου Διονυσίου, συμπληρώσας τiΊν πορείαν μιάς μακρας καl γονίμου είς 

πνευματικi)ν δραστηριότητα ζωfjς, 8ξεδήμησεν ε!ς Κύριον, εν Παλαιψ Φα

λήρφ, δ ΖακύνiJιος Ιστοριογράφος Λεωνίδας Χ. Ζώης. Μολονότι ή προβε

βηκυία ήλικία του καl ή γνωσitείσα Εν τψ μεταξV &σftένειd του είχον προε

τοιμdσει πdντας περι τοϋ μοιραίου, Εν τούτοις τΟ τέλος του δεν άνεμένετο, 

τοσούτφ μdλλον κα{}~ δσον μέχρι τών πρώτων fιμερών τοϋ Δεκεμβρίου π.Ε. 

είργάζετο, μετα νεανικού Ενftουσιασμοϋ καl &καταπονήτου Ερευνητικότητος, 

είς τα άφορώντα είς τiΊν ίδιαι τέραν πατρίδα του {}έματα, μάλιστα τi)ν ftεώ

ρησιν τών aρiJρων τijς παρασκευασiJείσης β' 8κδόσεως τοu Λεξικοu του 

και τiιν διόρftωσιν τών δοκιμίων τfjς Εκτυπουμένης "Ιστορίας του. 'Ό ftάνα· 

τός του κατελύπησε πάντας, δσοι τΟν Εγνώρισαν προσωπικώς η ήλftον είς 

πνευματικ1Ίν μετ~ αυτοϋ Επικοινωνίαν δια τών πολυαρίftμων δημοσιευ

μάτων του 1• 

Ό Λ. Χ. Ζώης 8ξ 'Ηπείρου ελκων το γένος 8γεννή1Jη τij 4U 'Ιανουα

ρίου 1865 Εν Ζακύνftφ, Εν\Jα και συνεπλήρωσε τας Εγκυκλίους σπουδάς. 'Ενε
γράφη δlο βραδύτερον ε!ς τi)ν Φιλοσοφικi)ν Σχολi]ν τοϋ Πανεπιστημίου 

~Αftηνών, δπου δμως οίκογενειακαι περιπέτειαι δεν Επέτρεψαν είς αιJτΟν 

τiΊν παρακολού\Jησιν τών μα{}ημάτων πέραν τοϋ πρώτου ετους. ~Επέστρεψε 

λοιπΟν είς ηΊν Ζάκυνitον, πλήρη φυσικών καλλονών και καλλιτεχνικών Εκδη

λώσεων, ενίtα καl ηρχισε μόνος τΎ,ν πνευματικiΊν Εργασίαν, ηΊν όποίαν παι

διόftεν Ε-8εώρει ώς τΎ,ν εlJγενεστέραν &νftρωπίνην ένασχόλησιν. 

τα πρώτά του εργα ήσαν λογοτεχνικά. Ένωρίτατα δμως ή προστάτις 

τfiς "Ιστορίας Κλειω τΟν εσυρε πρΟς τi]ν ίστοριοδιφικiΊν fρευναv, είς τi]ν 

όποίαν ό:λλωστε και ό:λλοι πρΟ α1ηοϋ ε'ίχον 1}δη Εν Ζακύνδφ καταγίνει καl 

1 'Ίδ. τό ύπ' ιiρι-&μ. 24, τfίς 22 Δεκεμβρίου 1956 ( 4σέλιδον) φύλλον τfις έν 

ΆfΗιναις έκδιδομένης έφημερίδος «= Ήχch της Ζακύν-&ου :., Εν{}α άναδημοσιε'ύονtαι οί. 

έκφωνη-&έντες εlς τόν Λ. Χ. Ζώην έπικήδειοι καί έπιtάφιοι λόγοι καl βιβλιογρα

φοϋνtα~ αί δημοσιευ-&εϊσαι περt αύτου νεκρολογiαι. Αύτό-&ι καl φωτογραφίαι του 

έκλιπόντος ίστορωδίφου. 
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διακρι{}fj: Π. Ίω. Μερκάτης, Έρμ. Λούντζης, Π. Χιώτης, Ν. Κατραμfjς ... 
Διότι ή Ζάκυνitος, παραλλήλως πρΟς τiιν πνευματικi)ν καl κα/J,ιτεχνικην 

δημιουργίαν, έκαλλιέργησε καl μακρCιν ·ίστοριογραφικi)ν παράδοσιν, μf: τΥιν 

ϊδρυσιν καl συντήρησιν τών ~Αρχείων καl τfιν ίστορικiιν ερευναν τών στοι

χείων τοϋ παρελθ-όντος. 

Τφ 1899 δ Ζώης διωρ(σ{}η ε\ς το Άρχειοφυλακείον Ζακύνilου, δπου 

Επl δεκαετίας ε'ίργάσ-8-η, μΕ πίστιν, ύπομον1]ν καl γνώσιν, «πνευματικΌς 

μεταλλωρύχος», δια να φέρη &πΟ τοϋ λ1'){}αργικοϋ σκότους είς τijς ίστο· 

ρίας τΟ φώς κά{}ε ίστορικΟν περιστατικόν. Καl οί ύπνώττοντες ήχοι άντή

χησαν καl πάλιν, &ψευδείς μάρτυρες ένΟς λαμπροiΊ πολιτισμοϋ, ό όποίος 

αποκαλύπτεται, δια τών έρευνών τοϋ ΖόJη, εϊς δλα τα Επίπεδα τοϋ δη· 

μσσίου καl ίδιωτικοϋ βίου, είς τα γράμματα, τας τέχνας καl ηlν πολιτικΎιν 
ζωήν. 

ΣεμνΟς καl άπέριττος συνεχιστi)ς τfiς πνευματικfiς παραδόσεως των 

~Ιονίων, δ Ζώης, Εκδίδει Εν Ζακύν8φ τας «Μούσας», τΟ μακροβιώτερον 

μέχρι σήμερον έλληνικΟν περιοδικόν, τΟ Οποίον έπl μίαν πεντηκονταετίαν 

Εξεπροσώπησε τi)ν πνευματικi)ν ζωi)ν τfiς Ζακύν{}ου · άλλα καl δΕν παρα~ 

λείπει ούτος απΟ τfiς ποιητικfiς Εκείνης νήσου να αποστέλλη μελέτας η Cί.ρ

ftρα καl είς διάφορα αλλα έλληνικα Επιστημονικα ή λογοτεχνικα περιοδικU 

καl f)μερήσια φύλλα, δια των Οποίων καl Cf.λλων μερών τfiς (Ελλάδος τi)ν 

ίδιαιτέραν 'Lστορίαν διαφωτίζει, η τας σχέσεις αUτων πρΟς τΎιν Ζάκυν1'tον 

ακριβέστερον κα-θορίζει. Παρέχει τέλος, μΕ τi}ν γενναιοδωρίαν εUπατρίδου, 

- αντιγράφων δ 'ίδιος Εκ του ~Αρχειοφυλακείου η προσφέρων Εκ τοϋ ατομι~ 

κου του &ρχείου ~πλούσια στοιχεία περl τfiς 'ιστορίας καl του πολιτισμού 

τfiς Ζακύν8ου είς τοVς νεωτέρους έρευνητάς. "Ο χαράσσων τας γραμμdς ταύ

τας μετα συγκινήσεως αναλογίζεται nlν παλαιοτέραν συμβολiιν του Ζώη είς 

την fργασίαν του περl των Προσολωμικών "Επτανησίων Ποιητών, η Cf.λλα 

μικρότερα {}έματα, και τi)ν τελευταίως γενομένην εύγενfi προσφοραν 'Lκανοϋ 

&ρι{}μοίJ &νεκδότων λογοτεχνικών κειμένων καl Εγγράφων άφορώντων είς 

τΟν βίον καl την δρασιν διαφόρων έπτανησίων λογίων ( &πΟ του Έρμ. Λτι
στάρχου μέχρι τού 1\ίαβίλη) καl είς την ίστορίαν γενικώτερον τfiς Ζακύν

{}ου κατα τΟν ΙΖ' καl ΙΗ' αίώνα. 

"Ο Ζώης {,πfίρξεν ίστοριοδίφης καl μελετητής. Αί Ερευvαί του είς τΟ 

Άρχειοφυλακείον, τCις μονdς καl έκκλησίας τfίς Ζακύν-&ου, η τα οίκογε

νειακα άρχεία τών εύπατριδών της νήσου Επέτρεψαν είς αύτΟν να μελετήσυ 

πλfj{}ος -&εμάτων &φορώντων είς την πολιτικ'Ι1ν, {}ρησκευτικiιν καl πνευμα

τικην--ίστορίαν τfις "Επταη1σου καl δη καl της Ζακύν{}ου. Διότι αύτΟς είναι 
δ κύριος τομεVς τών Ερευνών τοϋ Ζώη. Ινι:ε τfιν Βυζαντιηlν περίοδον οϋδό

λως η Ελάχιστα fισχολή{}η. Ούχ ήττον Ενδιαφέρουσαι είναι αί μελέται αύτοϋ 

περt των μετΟ. τi}ν 'Άλωσιν δρασάντων 'Ελλήνων λογfων Έρμ. Ληστάρχου 
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και Άλεξ. Νερούλη, ώς καl αί Ερευναι περι τών είς Ζάκυν11ον πρΟ και μετα 

την &λωσιν τοϋ Χάνδακος ( 1669) καταφυγόντων Κρητων. 
~σ χώρος δΕν έπι τρέπει να &παριiJ-μήσω τιΧς μονογραφίας, τιΧς &νακοι

νώσεις η τα Ciρ{}ρα τού Ζώη, όποία συμφώνως πρΟς την τελευταίως Εκδο

{}είσαν 1 « ~ Αναγραφ1]ν Δημοσιευμάτων» αf:τοϋ υπερβαίνουν τα Επτακόσια. 

Θεωρώ σκόπιμον Ο μ ως να &να φέρω ίδια ι τέρως τΟ ΛεξικΟν και τi)ν "Ιστο

ρίαν του. 

ΤΟ πρώτον Εδημοσίευσεν ώς παράρτημα τών «Μουσών» μεταξV τών 

έτωv 1898 καt 1916. Είναι δε μετΟ. των &ναλόγων συνilέσεων των Α. Πα· 
σπάτη, Α. Σακελλαρίου καl Ι. Βαλαβάνη, Εκ τών πρώτων ίδιωματικών λεξικών 

τών νεωτέρων χρόνων. Καταγράφονται δ~ Εν τ δ) Λεξικψ τοϋ Ζώη λέξεις καl 

φράσεις, παροιμίαι καt αίνίγματα, μετα τfiς σημασίας αύτών, είλημμέναι 

Εκ του προφορικού λόγου καl των &πΟ eΕνετοκρατίας καl έντείJ{}εν ποικίλων 

γραπτών πηγών. Παραλλήλως Ομως παρέχονται καl πληροφορίαι &φορώσαι 

είς την Μtνολογικiιν σύστασιν της Ζακύν{Ι-ου, τΟ τοπωνυμικΟν αUτiiς, τf)ν 

λαογραφίαν καl τi)ν ίστορίαν τfjς νήσου καl δίδονται σύντομοι άλλ~ &πη

κριβωμέναι πληροφορίαι περl τών Ζακυν{Ι-ίων, οί όποίοι διεκρί{}ησαν είς 

τi]ν πολιτικiιν και στρατιωτικfιν ζωην η τας τάξεις του πνεύματος. 

"Η ~Ιστορία του Ζώη- έκτυπου μένη ηδη έν τψ ~Ε8νικψ Τυπογρα

φείφ- αποτελεί τiιν συγκρότησιν είς ένια ίον σύνολον τ{Ον πολυετών αύτοίJ 

Ερευνών καl μελετών είς τα έπt μέρους {}έματα. Έν αύτϊi Εξετάζονται κατ& 

τρόπον συστηματικΟν f) πολιτικiι καl Εκκλησιασtικ'Ιl ίστορία, ό δημόσιος καt 
ίδιωτικΟς βίος καl αί Εκδηλώσεις του πνευματικού πολιτισμού του λαού τfις 

Ζακύν-&ου, τΟν Οποίον Επιτυγχάνει οϋτω να &ναπαραστήσu ό Ζώης είς Ολας 

τας στιγμας τfjς μακραίωνος ίστορίας του. 

Είναι &λη{}fς Οτι τΟ Ογκώδες συγγραφικΟν Εργον τού Ζώη παρουσιάζε

ται ώς πρΟς τfιν μέ{}οδον Ciνισον. ~Αλλα καl ώς Εχει &ποτελεί ύλικΟν πολύ

τιμον είς 'Lστορικα στοιχεία και δίδει &φορμiιν περαιτέρω Επεξεργασίας. 

~Άλλωστε αί διάφοροι έργασίαι τού Ζώη, μΕ τα δημοσιευόμενα Εκάστοτε 

έν αiJτοίς i!γγραφα έκ τοϋ 'Αρχειοφυλακε(ου Ζακύνilου, fi έκ βιβλfων δια· 

φόρων Εκκλησιών, Επέχουν 1lδη, μετα τi}ν καταστραφ1lν τfiς νήσαυ 1 {}έσιν 

πηγών 2• 

ι 'Ίδ . ..: Νεοελληνικά». ΠεριοδικΟν σύγγραμμα εκδιδόμενον προνοίq. και επιμε

λείq. Φαίδωνος Κ. Μπουμπουλίδοu, τόμ. Α', Παράρτημα, 'Αi}ήναι 1951 ( σχ. 8ον, 

σελ. XXVIII ). ', 
2 Συλλογήν τ&ν δημοσιευ-&έντων εγγράφων ( εκ τού άρχειοφυλακείου της Ζα

κύνi1οu, η εκ κωδίκων και βιβλίων μονόJν καl Sκκλησιό)ν της νήσου) εtς τCι.ς εργα

σίας τ&\' Π. Χιώτου, Σπ. Δε Βιάζη καt Λ. Χ. Ζώη, 8χω έτοίμην πρΟς Εκδοσιν. 
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Σvμπλήeωμα « 'Αναyeαφής δημοσιευμά•ων » Α. Χ. Ζώη 
( 1951 -1957) 

1) « eo Νεκρδς τοϋ ΊJ!πάϊρον είς τήν Ζάκυν{Ιον », περ. « "Ελληνικ!] Δη· 

μιουργ(α >>, τ6μ. Ζ', τεϋχ. 77 ( 15 Άπριλ(ου 1951) σελ. 611. 
2) « Άπδ τfιν ζωην του έ{}νικοϋ ποιητοϋ μας Σολωμοϋ » (εν fiγνωστον 

χειρ6γραφον ), Ai!τ6iJι, τ6μ. Η', τεϋχ. 85 ( 15 Αi!γούστου 1951) σελ. 
223-224 [Δημοσιεύεται καl φωτοτυπ(α τοϋ χγφ. ]. 

3) << Έπιμνημ6συνος εlς Σπυρ{δωνα Δι\ Βιάζην >> ΖάκυνiJος 1952. Τύποις 
Φ. Κοντ6γιωργα ( Σχ. 16ον, σελ. 16 }. 

4) « 'Ένα πα!.αιι\ν προικοσύμφωνον >> [ 1672], περ. « Έπ!ανησιακa Φύλ
λα >> &ρ. 18 (Μάρτιος 1952 ), σελ. 308- 311. 

5) « 'Άπδ την ζωf)ν τοV Διονυσίου Σολωμοϋ », περ. « Έλληνικfι Δημιουρ· 
γ(α », τ6μ. ΘΌ τεϋχ. 118 ( 1 Ίανουαρ(ου 1953 ), σελ. 56. 

6) «'Αναστάσιος Σ. Καραβlας, διδάσκαλος τοϊi γένους». Ζάκυνilος 1954. 
( Σχ. 16ον, σελ. 8 }. 

7) <<Τι\ Χρονικι\ν Βαρβιάνη >>, εφ. « Ζακυνilινa Νέα», ( Ζακ. ), &ρ. 10, 
21 Μαρτ(ου 1954. 

8 ) « Κρητ ικαl Σελίδες>>, περ. « Κρητικa Χρονικά >>, τ6μ. Η' ( 1954), σελ. 
72- 75, 216- 226. 

9) «~lπποτικd τάγματα έν Ζακύν{}φ», Ε:φ. « ~Ε-8νικ0ς Κi]ρυξ», 14 Αύ
γούστου 1955. 

10) « Ναδς καί JJ1oνfι έν Ζακύν{}φ, μετόχια ν τijς έν τip άγίφ Ορει τοϋ 

Σινά Μονijς τijς tΑγ{ας Αίκατερίνης », περ. « Κρητικα Χρονικιi », τόμ. 

Θ' (1955), σελ. 512-522. 
11) « Δ,άifήκη άνέκδοτος τijς Σιγούρας, άδελφi]ς τοϋ e Αγίου Διονυσίου», Εφ. 

« Ήχrο τfίς ΖακύνiJου >> ( 'Ail. ), 17 Δεκεμβρ(ου 1955. 
12) «Μεταμέλεια Καρμανιόλων καl άπελευ{}έρωσις αύτών », Αϋτόftι, 2 

Ίανουαρ(ου 1956. 
13) « Ό Τάφος τοϊi Δ. Γουζiλη », Α~τ61Jι 17 Ίανουαρ(ου 1956. 
14) « Παλιsς tκλογl!ς εlς τljν ΖάκυνfJον >>, Ai!τ6ilι, 2 Φεβρουαρ(ου 1956. 
15} «Μιά παλαιά "Σύμβασις ΜαfJητε{ας" [16ί0] >>, Αi!τ6{}ι, 16 Μαρτ(ου 

1956. 
16} « Μiμνων Μαρτζώκης>>, Αϋτ61Jι, 2 'Απριλ(ου 1956. 
17) « Ό • Αγιος Νικ6λαος τοϋ Μώλου>>, Ai!τ6ilι, 16 'Απριλ(ου 1956. 
18} « Δημοσιογραφία καΙ Δημοσιογράφος >>, Αϋτ6{}ι, 2 Μαtου 1956. 
19) « Ό παλληκαρισμ6ς >>, Ai!τ6ilι 18 Ίουν(ου 1956. 
20) « eo πρός τd 1Jεία τών ΕακυνfJίων σεβασμός», Αύτόitι, 3 ~Ιουλίου 

1956. 
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21) « 'Επιστολlj Γριτζάνη προς Χιώτην>> [1864], Auτ6ilι, 1 Αύγούστου 
1956. 

22) « Ό δ.φορεσμ6ς », Αuτ61Jι, 3 Σεπτεμβρ(ου 1956. 
23) « Άλυκαl καΙ aλας ΖακύνfJου >>, Αi!τόiJι, 18 Όκτωβρ(ου 1956. 
24) «Τι\ Άρχειοφυλακείον ΖακύνfJου », Αύτ6ilι, 19 Νοεμβρ(ου 1956. 
25) « 'Ανiκδοτον Πατριαρχικι\ν γράμμα», περ. « ΡαδάμανiJυς » ( ΆiJ. ), 

τ6μ. 41, &ρ. 674 (Νοέμβριος 1956 ), σελ. 31-32. 
26) « Moνlj Άγίας Λαύρας», Αi!τόiJι, τ6μ. 41, &ρ. 675 (Δεκέμβριος 1956 ), 

σελ 38. 
27) «~Η Δια{fήκη τοϋ ~Ιερωνύμου Λιτάρχη: 1599 », περ. « •Ελληνικά », 

τ6μ. ΙΕ' (Τιμητικί\ς Σωκρ. Β. Κουγέα), Θεσσαλον(κη 1957, σελ. 

54-64. 

'Ιανουάριος 1957 
ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΑΙΔΗΣ 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ ΜΕΘ' ΩΝ ΑΝΤ ΑΛΛΑΣΣΕΊΆΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

•Αθηνδ ( 'Α&ήναι ), τόμος Ξ', 1956. 

Άθήναιον, τόμος 1, 1956 ( Ά&ηναι ). 

Analecta Bollandiana, tomus LXXIV, 1956 ( Bruxelles ). 

• Αρχεϊον των Βυζαντινών Μνημε!ων τfις Έλλάδος, τόμος Η', 1955 - 1956 ( Ά-6-fjνα~ ). 

Bullefin Analytique de Bibliographie Hellenique, 1954 ( Athenes 1956 }. 

Byzantinische Zeitschrift ( Μόναχον ), τόμος 49, 1956. 

Byzanfinoslαvica ( Prague ). 

Bolettino della Bαdia Greca di Grottaferrata, Nuova Serie, vol. Χ, 1956. 

Δελτίον τfις Ίστορικfίς κai Έθνολοyικfις Έταιρεlας της 'Ελλάδος, τόμος ΙΑ', 1956 

( 'A{fijvαι ). 

Δελτίον τfις Ποτριαρχικfις Βιβλιοθηκης Άλεξανδρεfας, ετος Η' ( 1955 ), Roma. 

Dumbarton Oaks Papers, Ν ο 9 -10. Harvard University Cambridge, Mass. 

U .S.A. ( 1956 ). 

'Ελληνικά, τόμος 14ος, 1955 ~ 1956 (Θεσσαλονίκη). 

Emerita, Bo1letin de lίnguistica y filologia classica, tomo ΧΧΙΙ ( 1954) Madrid. 

'Επετηρiς τοΟ ΜεσαιwνικοΟ •Αρχεiοu Άκαδημiας "Αθηνών, Ετος: Ε' ( 1955 ). 

'Επιστημονικri "Επετηρίς Φιλοσοφικfίς Σχολfίς Πανεπ. "Αθηνών, τόμος 6, 1955 ·1956. 

Θεολογlα, έπιστημ. περιοδικΌν Ίεράς Συνόδου 'Εκκλησίας τfις 'Ελλάδος, τόμος ΚΖΊ 

1956 ( 'A{fijvαι ) . 

Ιr6nikon, tome ΧΧΙΧ, 1956. Prieure Benedictin dΆn1ay, Chevetogne, Belgique. 

Κρητικό Χρονικό, τόμος 10, 1956 ( Ήράκλειον ). 

Κυπριακοί Σπουδαl, 1955 ( Λευκωσία ) . 

Mitteilungen des Deutschen Arch. lnst. ( Bolletino dellΊstituto Archeologico Ger-

manico, Sezione Romana ), vol. 63, 1956 ( Heidelberg ). 

Nouνelle Reνue Th6ologigue, 88° annee, 1956 ( Louvain ). 

Όρθοδοξlα, έτος ΛΑ', 1956 ( Οtκουμεν. Πατριαρχ. Κωνσταντινουπόλεως). 

Qrientalia Christiana Periodica, vol. ΧΧΙ, 1955 ( Roma ). 

Πελοποννησιακό, τόμος Α', 1956 ( Ά&fιναι ). 

Ποντιακή 'Εστiα, ΛαογραφικΟν περιοδικΟν {Θεσσαλονίκη ), έτος 7° , 1956. 

Reνue des Etudes Byzantines, toιne ΧΙ! ( 1955), Paris. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατό. -ι:Ο έτος 1956 μέχρι μεν -ι:οϋ Σεπτεμβρίου μηνός ή ύπηρεσία διεξήχ{}η υπο 
τοϋ εύαριft·μοτάτου προσωπικού. ΆπΟ τοϋ 'Οκτωβρίου Ομως, διορισ&έντων τριών 
ταξινόμων, fίτοι τfις πτυχιούχου της Φιλολογίας Μαρίας Χαιρέτη, τoiJ τελειοφοίτου 
"tijς Φιλολογίας Παν. Σωτήρχου καί τοϋ άποφοίτου του Γυμνασίο-υ Θεοφ. Φλωράκη, 
έπανήρχισεν ή συστηματική ταξινόμησις τών συλλογών. 

Οϋτω διενεργε'i:ται f\δη ή ταξινόμησις τfις 'Επιτροπής Οtκονομίας τοϋ Καποδι· 
στριακου Άρχείοu τών έτών 1832 καί 1833 καl έντάσσονται εtς τοi.ις φακέλλους τών 
"dλλων κλάδων προηγουμένων έτών τά έκ τών ύστέρων εύρισκόμενα εγγραφα. Τακτο· 
.ποιούνται έπίσης τά πρωτόκολλα τοϋ Άγώνος καl τοϋ Καποδιστρίου καί συντάσσε
ται έπί τfl βάσει τών ταξινομουμένων άρχείων τό διοικητικόν δένδρον τfις Καποδι
στριακής περιόδου μέχρι της άφίξεως τoiJ "'Ο&ωνος. 

Κατά τιi ετη 1955 καί 1956 : 
α) Άντεμετωπίσftη τΟ πρόβλημα τijς ταξινομήσεως τοϋ μεγάλου άρχε ίου τοϋ 

"Ανακτοβουλίου ( 1833 κ.έ. ). 

β) Έταξινομή{t-ησαν μικραί συλλογαί : μέρος του αρχείου • Αρμοστείας Σμύρ· 
νης, τμημα άρχείου τοϋ πρώην 'Υπουργείου Έπισιτισμοϋ, τμημα άρχείου τοϋ 
Ύπουργείου Γεωργίας, μέρος τοϋ άρχείου Ψαλίδα, μέρος τοϋ άρχείου Δημ. Πλα
πούτα, μέρος τοίί άρχείου Ρήγα Παλαμήδου, μικρά συλλογή έκ Κερκύρας, μικρό. 
συλλογi] έκ Κεφαλληνίας. 

γ ) Κατεγράφησαν τΟ: νέα προσκτήματα τών άρχειακών συλλογών καί τfjς 
Βιβλιο{fήκης. 

δ) Έλειτούργησε κανονικώς τό 'Αναγνωστήριον. 
ε) Ένηργή&ησαν έπι&εωρήσεις άρχείων πρΟς καταστροφήν (της Γ.Δ.Δ.Λ., τοϋ 

Δήμου Πειραιώς, τού Π.Ι.Κ.Π.Α. ). 

ς ) Συνετάχ&η λεπτομερής πρόχειρος κατάλογος τοϋ άγορασ&έντος όγκώδους 
άρχείου τοϋ Α. Ζ. Μάμουκα. 

t ) Έξυπηρετή&ησαν οί έρευνηταi καl τΟ κοινόν διά παροχijς πληροφοριών καt 
Ciλλων στοιχείων. 

η) Έξεδόft-ησαν άντίγραφα τών παρ• ήμ'i:ν συμβολαίων τ&ν παλαιών συμβο· 
λαιογράφων "Α{}-ηνών. 

•Ηγοράσ&ησαν 11 μεταλλικαi άρχειοfΗϊκαι τών 4 συρταρίων, i)τοι 5 τΟ 1955 
καί 6 τό 1956, έκ της Εγχωρίου βιομηχανίας καί άλλα τινό. άπαραίτητα Οργανα τοϋ 
τεχνικού όπλισμοϋ τών Γ.Α.Κ. Έπίσης έτοπο&ετή&η f}λεκτρική έγκατάστασις είς τιlς 
τρε'i:ς μεγάλας άποft·ήκας. 

Τό έτος 1955 ήγοράσ&ησαν : 
α) Διακόσια πεντήκοντα ( 250 } έγγραφα έκ τοϋ άρχείου του στρατηγού Δημ, 

Πλαπούτα ( 1750 - 1845 ) . 

β ) ΈκατΟν δέκα πέντε ( 115 ) περίπου χειρόγραφα και 570 περίπου έγγραφα 
τού άρχείου Ψαλίδα ( 1771·1869 ). 

γ) Τριάκοντα τρία ( 33} έγγραφα έκ Κερκύρας ( 1750 -1875 ). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠCΥΔΩΝ "Εrος K'i' 28 
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το δε ετος 1956 fιγοράσ&ησαν: 
α) Δώδεκα ( 12) Εγyραφα τών εν Αί.γίνu και Σύρq;ι Ψαριανών ( 1826 -1844 ). 
β) 'Η ίστορική συλλογΎι • Ανδρ. Ζ. Μάμουκα μ't) ταξινομη-&είσα ε\.σέτι. 
•Υπηρεσιακώς εi.σήχ&ησαν 61 βιβλιοδετημένοι τόμοι εγκυκλίων παλαιών ετών 

τοϋ Ύπουργείου ΟLκονομικών. 

Δια δωρεaς εLσήχ&ησαν : 
α ) Τμfιμα άρχείου εξ 118 εγγράφων τοϋ άρχείου Ρήγα Παλαμήδοu ( 1777 -

1870) δωρη&έν ύπό τfις δεσποινίδος Μαρία; Καρατζά. 
β) • Αναφορα τοϋ επισκόπου Σκύρου Γρηγορίου τfις 22- 3-1829 πρΟς τΟν 

κυβερνήτην ύπό τού σεβ. μητροπολίτου πρό)ην Λήμνου κ. κ. Βασι~είοu • Ατέση. 
γ) ΝοταριακΟς κώδιξ εκ Κεφαλληνίας χαρτiϊ;ιος 18 αt. διαστασεων Οι32χ0,22 μ. 

, ' β β) ' ' ' ξ &' έσταχωμένος μετό. περικαλύμματος εκ ναστσχαρτου περι ε :ημενοu υπο αν οχροu 

μεμβράνης έν φ καταχωρίζοντω νοταριακαt πράξεις ιiπό 3 Φεβρ. 1701 εως 28 Ίουν. 
1768 τών νοταρίων Κεφαλληνίας. 

• Επίσης μικρά συλλογi] 24 vοταριακών έγγράφων τijς οiκογενείας Μπλέσσα έκ 
Κεφαλληνίας τών έτών 1572-1856, &μφότερα δωρη&έντα ύπΟ τοίί κ. ~ύαγγ. ~1πλ,έσσα 
εύγενεί φροντίδι τοίί κ. Γ. Πετροπούλοuι κα&ηγητοϋ τού Πανεπιστημιου και μελους 
της έπιτροπi']ς τών Γ.Α.Κ. 

ΤΟ άναγνωστήριον τών Γ.Α.Κ. έλειτούργησε κανονικώς πλiιν τοίί μηνΟς Αύγού
στου καί έσημειώ-6-ησαν 656 παρουσίαι &ναγνωστών •Ελλήνων καi ξένων κατά τΟ έτος 
1955 καl 796 κατci τΟ 1956. 

Εtς την βιβλιο{}ήκην εtσήχ{}ησαν αύτοτελfι βιβλία, διci δωρεάς ώς έπt τΟ πλεί
στον 75 τό 1955 50 τΟ 1956 καt άρκετοί τόμοι παλαωτέρων σειρών. 

ι ·ο διευ{}υ~τής κατόπιν της ύπ' &ρι-&. 37887/743 απο 28. 4. 56 διαταγijς 
"Υπουργείου Παιδείας ένήργησεν άπΟ 16 f:ως 21 Ίουλίου έπι{}εώρησιν τοϋ Ίστορι
κοϋ • Αρχείου Κρήτης καί έν ύποβλη{}είστι έκ-&έσει προτείνει τα ~vαγκ~ία μ~τρα πρό~ 
μεταστέγασιν. Δυστυχώς όμως τό ζήτημα στεγάσεως τοϋ σπουδαιου τουτου αρχειακου 
ίδρύματος δεν έλαβεv είσέτι την όριστικiιν λύσιν. 

• Από τοϋ παρελ&όντος Ετους 1956 τά Γενικό. • Αρχεία τοϋ Κράτους άνέλαβον 
έρευνα ν έπακριβώσεως της καταστάσεως τών &ρχείων τών δημοσίων ύπηρεσιών, έπt 
τών Οποίων ·ασκοϋσιν κατα νόμον έποπτείαν. Σκοπός της έρεύνης ταύτης εί'ναι ή έξα
κρίβωσις α) τών τυχόν απωλειών κατα τiιν έχ&ρικήν κατοχiιν η μετ' αύτήν, β) τών 
δρων, με&όδων καt τών μέσων διαφυλάξεως καί συντηρήσεως τό")ν έν τfi πρωτευούση 
καt ταίς έπαρχίαις δημοσίων άρχείων καt γ) ή παροχή όδηγι&ν δια την βελτίωσιν, 
έν σuνεργασίιι: • μετό. τ&ν προϊσταμένων άρχείων, τ(ί)ν &ρχειακ&ν ύπαλλήλων τού Κρά
τους καί τοίί &ψόχου &ρχειακοϋ ύλικού. Μέχρι σήμερον ή έρευνα ήμών περιέλαβε τα 
~Υπουργεία Οίκονομικών καί "Εσωτερικών. Δι&. τής γενομένης άλληλογραφίας συνε
κεντρώ{}ησαν πολυτιμότατα στοιχεία, τα όποία έτέfi-ησαν ύπ' Οψιν τ&ν άρμοδίων άρχ&ν. 

Παραμένουσι πάντοτε μεταξ\ι τ&ν προσφιλεστάτων έπιδιώξεων της διευ&όvσεως 
τ&ν Γενικc:ί)ν • Αρχείων του Κράτους ή Οργάνωσις ύπηρεσίας μικροφωτογραφίας καi ή 
εκδοσις έτησίου δημοσιεύματος. 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μεσαιωνικόv Άeχεϊσ'V. 

ΤΟ f:τος τούτο ύπfιρξεν ε\ιτυχές διό. τΟ Μεσαιωνικόν • Αρχείον, διότι κατ' αύτΟ αί 
&πό πολλών έτών κεναt όργανικαι ft-έσεις έπικούρων συντακτών έπληρώ&ησαν πaσα~ 
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διd τοϋ διορισμού τ&ν φιλολόγων Φαίδωνος Μπουμπουλίδοu, Λεάνδρου Παπαβρα· 
νούση καί Βασιλείου Σφuρόερα. Οϋτω <&ά καταστfι δυνατόν Όπως ή έν τφ • Α ρ· 
χείψ συντελουμένη έπιστημονικ'Ι) έργασία χωρήσυ με ταχύτερον ρufl-μόν καί παρα· 

σχευασ&&σιν ΟΟρισμένα δημοσιεύματα, περί ci1\• έγένοντο ήδη αί προσήκουσαι εLσηγΊl

σεις εtς τΟ ύπό της διευ{}ύνσεως ύποβλη&έν ύπ' &ρι&. πρωτ. 699 d.πΟ 12 Φεβρουα
ρίου 1956 {•πόμνημα. 

Κα τΟ: τΟ έτος 1956: 
Α') Έξηκολού&ησεν ή &ποδελτίωσις ( ίστορικ&ς καί γλωσσικ(i)ς) κειμένων καί 

πρα)'ματει&ν &νοφερομένων είς τ'Ι)ν περίοδο\• τijς Τουρκοκρατίας, τδ. δέ καταρτισitέντα 

δελτία έταξι'\·Ομή&ησαν ύπό τό. οίκεία .λήμματα. 

Β') ''Ήρχισεν ή έκτύπωσις τού νέου f:κτου τόμου τfjς ΈπετηρίδΩς τοϋ Άρχείου. 

Γ') Ή βιβλιο<&ήκη τοϋ 'Αρχείου fπλουτί(){}η σημα\•τικ&ς διό. 114: έν δλφ τόμων 
η τευχών έπιστημονικόιν δημοσιευμάτων προελ{}όντων έκ δωρεd-ς η άνταλλαγi'jς ι άρι&. 

καταλ. εLσαγωγfjς 408-521 ). 
Δ') Παρεσχέ{}ησαν έκ τού 'Αρχείο ι' διάφοροι πληροι:rορίαι εl.ς πολλούς ?ρευνη

τάς, ήμετέρους καί ξένους, προσφυγόντας είς αότό, J1ν τci Ονόματα καί αί Uπογραφαl 
άνεγράφησαν εLς τό κα{}ιερω{}εν άπό τού έ'τους τούτου βιβλίον έπισκε;ττών. 

Δέον να σημειω-&fι ένταϋ-&α δτι δ Διεu&υvτfις τού • Αρχείου, βοη&ούμενος ύπό 

τοiί έπικούρου συντάκτου Λ. Παπαβρανούση προέβη, κατ' έντολ1)ν τfjς Συγκλήτου της 

• Ακαδημίας, εlς τi]ν κατάταξιν τ&ν έν τfί 'Ακαδημί Q: Βιβλιοfl·ηκών Γ. Μαυροκορδάτου ( έi< 
3500 περίπου τόμων), Ξ. Σιδερίδοu ( έξ ύπερδισχιλίων τόμων) καί Κ. Καρα-6-εοδωρfj 
(τόμοι 666 ), συνέταξε δε καί ύπέβαλε τ'Ι)ν ύπ' άρι-&. πρωτ. 705 άπΟ 7 Ίουνίου 1956 
έ'κ&εσιν αlιτΩύ περί τών πολυτίμων τούτων βιβλιο{Ι-ηκcίιν, όις καΙ περί τού δλου σπου

δαιοτάτου καt άπΟ μακροϋ άναμένοντος τi)ν λύσιν τοίi προβλήματος της όργανώσεως 

καl λειτουργίας τοϋ συνόλου τ&ν βιβλιοtl-ηκ<i":ιν της • Ακαδημίας. 

β') Τό clστορικόv Λεξικόν. 

Ή σύνταξις τ(Ον άρ&ρων τοίί 4ου τόμου τοίί Λεξικού κύριον μέλημα καi τελι· 

κΟς σκο:ι:Ος τfjς συντελεσ&είσης κατά τΟ διαρρεύσαν έτος έν τφ d.ρχείφ τοϋ Ίστορικοϋ 

Λεξικοϋ έργασίας, έσημείωσεν ίκανοποιητικ'Ι)ν πρόοδον, παρό. τΟ όλιγάρι-&μον του 

συντακτικού προσωπικού. Συ\οεπληρόι&η ή τελικ'Ι) σύνταξις τών άρ&ρων γαργαρώνι

γελώ, γεννώ- γιά, γλύ.uα- yovt·τa, παρεσκευάσ&η δε και ή πρnσωρινiι σύντηξις τci':ιν 

έvδιαμέσων σειρών. Έλπίζεται οϋτως, ότι έντΟς τοϋ προσεχοϋς έξq_μήνου &α &ρχίσυ 

ή έχτύπωσις τοϋ 2ου τεύχους τοϋ τόμου. 

Παραλλήλως πρΟς η)ν σύνταξιν, φροντίς κατεβλή&η διά τΟν πλουτισμόν τού 

&ρχείου τού Λεξικοίί. Άπεδελτιώl~η, έλημματογραφή!tη καί κα-.:ετάγη f_ν τφ .4.ρχε(φ 

γλωσσικΟν ύi.ικόν έκ χειρογράφων συλλοΎc:ίJν, δωρηι'}οεισGJν είς τΟ ΛεξικΟν ύπΟ της Εν 

• Αltήναις Γλωσσικής Έταιρείας καί προερχομένων έκ τ&ν έπαρχι&ν Κυθήρων, Τρι

φυλίας, Καλαβρύτων, •Ηρακλείόυ, Χαλκίδος καί Βοtου, όις καί έκ γλωσσικών πρα· 

γματει&ν δημοσιευΒ-εισών είς τΟ περιοδικΟν « • Α-&ηνά :ιο ( 5Qός τόμος κ.έξ.) η άλλαχοϋ, 

Πρός πλουτισμΟν d.κριβc:ί)ς τού άρχείου, άπεφασίσ&η ύπΟ τ'ης Άκαδημίας ή κατά 

τΟ παρελ&Ον &έρος ά;ι;οστολfι δύο σuντακτr7Jν τού Λεξικού εtς τι:Ί:ς νήσους Πάτμον καί 

Άστυπάλαιαν ( τοίί κ. Α. Καραναστάση ) καί εLς τοiις έν Εύβοίg προσφυγικο\ις συνοι
κισμοUς Ν. Άρτάκης, Ν. Λαμψάκου καL Πύργου ( τοϋ κ. Ν. Κοντοσο:τούλου ). Συνε
κομίσ<&η οϋτω νέον γλωσσικΟν ύλικόν, ίκανΟν είς ποσότητα ( 1000 σελίδες τετραδίου) 
καi ένδιαφέρον έπιστημονικώς. 

Δαπάναις ώσ-αύτως τής 'Ακαδημίας κατωρ&ώ{Ι·η νά πλουτισΒ-fί ή βιβλιο&ήκη τοίί 
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Λεξικοϋ διό. νέων βιβλίων, ίδίq; λεξικών {της Ίταλικfις, Τοuρκικfjς, ΒουJ.γαρικης, 

τών Ρωμανικών γλωσσών), &παραιτήτων διό τήν έπιτυχfι διεξαγωγfιν τού έν αυτφ 

σuντελοuμένου Εργου, έλπίζεται δέ Οτι ή προσπά{}εια αύτη -ο.α όλοκληρω{}fι κατό. τΟ 

ιiρξάμενον ετος δια τfις 6.γοριiς καί άλλων βιβλίων έξ ίσου άναγκαίων. 

Συνεκεντρώ~η κατδ. τΟ πλεi.στον ή ϋλη διό. τΟν 8ον τόμον του Λεξικογραφικοϋ 

Δελτίου, οίίtι'\•ος ή έκτύπωσις {)d ιiρχίση προσεχώς. 

y') ΤΟ Ααοyραφικόον "Αρχείοv. 

Α') ΤΟ Άρχείον έπλουτίσ&η δια 36 χειρογράφων (σελ. 3362) ποικίλης λαο

γραφικfjς ϋλης. Έκ τούτων 21 απεστάλησαν ύπΟ δημοδιδασκάλων, συμφώνως πρΟς 

σχετικι:lς έγκυκλίους πρός αότοiις τfις • Ακαδημίας καί τού "Υπουργείου Έ{}νικfις 

Παιδείας &πό του Ετους 1952, τρία προηλ1tον έκ των λαογραφικών και μουσικών 

αποστολών τοϋ 2 Αρχείου κατό. τΟ 1956, τό. λοιπό. δ' έδωρή-θ-ησαν ύπό διαφόρων. 

Εί.ς τό τμημα της Έfrνικfις Μουσικfις Συλλογής είσήχ6ησαν δι' ηχογραφήσεως 

έπί φω·vοταινι&ν 317 Q:σμσ.τα καi χοροί. 

ΠρΟς συλλογήν λαογραφικfις και μουσικfις ύλης έγένοντο ύπΟ τfις • Ακαδημίας 
έκ τοϋ προσωπικού του 'Αρχείου λαογραφικοί άποστολαl εiς Ψέριμον καί Τήλον 

Δωδεκανήσου (Γ. Κ. Σπυριδάκης) καί εLς Ίfrάκην ( Δημ. Λουκάτος ), μουσικi] δf; 
είς τό:ς έπαρχίας Μαντινείας καl Κυνουρίας Άρκαδίας { Σπ. Περιστέρης καί Γρηγ. 

Δημητρόπουλος }. Πλi]ν τούτων ένηργή{}η ύπΟ της 'Ακαδημίας δαπάνη της έν Κερ

κύρq. 'Εταιρείας Κερκυρα'ίκ&ν Σπουδών άποστολiι καί εΙς Κέρκυραν { Σπ. Περιστέ
ρης) πρό::; f1χογράφησιν δημαΊδους μουσικής. 'Ηχογραφήσεις έγένοντο έτι καί έν τfι 

αΗ}ούσυ τοt • Αρχείου τfi 14η Ίαν. καl 1ΊΙ Φεβρ. 1956. 
Β') Εί.ς την διεξαγομένην είς τό 'Αρχεϊον έργασίαν οί συντάκταt τοϋ • Αρχείου 

Δ. Πετρόπουλος, Μαρία Ίωαννίδου, ό έξ άποσπάσεως συντάκτης Κ. Ρωμαίος και ό 

διευ&ύνων Γ. Κ. Σπυριδάκης, άσχολούμενοι εtς τό άρχείον τ&ν δημωδών Q.σμάτων, 

κατέταξαν έν σuνόλψ 4516 (j.σματα, πρΟς δε ησχολήit-ησαν καί είς αλλην ποικίλην 

έπεξεργασίαν τοϋ ύλικοϋ τοϋ τμήματος τούτου του 'Αρχείου. 

Είς τό τμήμα τών παροιμιών δ συντάκτης Δ. Λοuκάτος συνέχισε τΟν καταρ

τισμόν ίδίων άρχείων τών άρχαίων καί τών μεσαιωνικών παροιμιών, συγκεντρώσας 

πρΟς τοϋτο έκ τοϋ άρχείου τών συγχρόνων παροιμιών η έξ άποδελτιώσεως 533 άρχαίας 
καl 532 μεσαιωνικάς. ΠρΟς τούτψ -lΊσχολήfrη Ετι καί εLς Ο:λλην έργασίαν κατατάξεως 

καΙ. τοποit-ετήσεως ύλικοϋ είς τΟ άρχεiον τ&ν παροιμιών. 

Είς τΟ άρχείον τών έ&ίμων, τοϋ ύλικοϋ καl. κοινωνικού βίου τοίi λαοϋ, είργάσ&η 

ό συντ. Δ. Οί.κονομίδης διό. κατατάξεως ύλικού έν αUτψ. 0-δτος έπελήφ&η προσέτι 

καl του εργου τijς συντάξεως τfjς λαογραφικής βιβλιογραφίας τών έτ&ν 1954 - 1956. 
·ο μουσικΟς Σπuρ.· Περιστέρης κατέγραψεν &πΟ δίσκων η φωνοταινιών 90 

Q:σματα είς η)ν εύρωπα'ίκfιν μουσικi]ν γραφήν, κατέταξεν εLς κατηγορίας καl είς μου

σικό. γένη 75 Q:σματα, μετέγραψε τfιν μουσικi]ν 53 Q.σμάτων έκ τfjς βυζαν"tινfις είς 

τi}ν εύρωπα'ίκ1)ν μουσικi}ν γραφήν' fισχολή&η δ' έτι και εLς άποδελτιώσεις ύλικοϋ καί 

έρευνητικό:ς έργασίας έπί μουσικών frεμάτων. 

Οί γραφείς Γρηγ, Δημητρόπουλος καi Έλευ&ερία Δήμου- Παπαδοπούλοu άπε

δελτίωσαν 2712 τραγούδια, 2016 δίστιχα και Ο:λλην λαογραφικi]ν ύλην. 
Γ'} Ή βιβλιο-6·ήκη του 'Αρχείου, fjτις είναι ή πληρεστέρα λαογραφική βιβλιο

&ήκη έν Ά-&ήναις, έπλουτίσ&η δι' 181 τόμων καi φυλλαδίων 1 προερχομένων έκ δω

ρεcΟν, &γοράς καί άνταλλαγfις της Έπετηρίδος πρός ξένα περιοδικά. 

Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Η' τόμος τfjς Έπετηρίδος τοiί ~Αρχείου. 
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Καl κατό. το ετος 1966 τΟ έργασ1%ν έν τψ Άρχείψ προσωπικόν :περιωρίσ&η είς 
τΟν Διευ&υντi}ν καί τΟν Γραφέα, διότι δ ύπηρετ&ν Συντάκτης μετεκπαιδεύεται εί.ς τi]ν 
ιiλλοδαπήν, ή δΕ έτέρα it-έσις Συντύ.κτου έξακολου6-εί παραμένουσα κενή, έλλείψει 

ύπόψηφίου διατε&ειμένου νό. τi]ν καταλάβυ, 6}ς έκ της γλισχρότητας τών άποδοχών. 

Διό. τοiις λόγους τούτους αί. έργασίαι τοϋ 'Αρχείου περιωρίσi}ησαν είς άντιγρα

φi]ν νομικών έγγράφων της έποχfις τfις Τουρκοκρατίας, ώς καΙ. τi]ν ιiποδελτίωσιν σχε· 

τικf]ς Uλης έκ μη νομικό}ν περιοδικών. ' 
"Ως πρΟς τήν "Επετηρίδα του 'Αρχείου, έξακολουtt·εί κανονικώς ή 8κδοσίς της, 

έκτυπουμένου ήδη του 7o'U τόμου αύτfις. 

ΕΡΓΑΣ!ΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

ΒΥΖΑΝΠΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΎπΟ τfις υπο τiΊν διεύfrυνσιν τοϋ κα{}ηγητοϋ • Αναστ. Όρ/.ά\•δου Ύπηρε· 

σίας • Αναστηλώσεως "Ιστορικών Μνημείων έξετελέσfrησαν καtό. τΟ 1956 αί κάτωit-ι 

έργασίαι: 

1) Είς τΟ Πρωτάτον τ&ν ΚαρυG)ν τοϋ Άγ. 'Όρους &ποστραγγισ&έντων τελείως 

τών ύπογείων ύδάτων έκα&αρίσ&ησαν έν πρcότοις καί άκολού&ως έστερεώ&ησαν αt 

περίφημοι τοιχογραφία ι τοϋ Πανσελήνου ( &ρχ(ί)ν 14ου αiώνος) ιiνακτήσασαι την προ
τέραν αlιtών λάμψιν. • Απεδό&η μετό. ταϋtα είς τdς στέγας f1 άρχικ1l αlιτών μορφή, 

fίτις κατό. καιροiις εtχε παραμορφω-&fι, χρησιμοποιηit-εισών άκόμη καΙ γαλλικών κερά

μων! "'Ηδη τΟ μέσον κλίτος ίπtερuψώft.η &νοιχ&έντων είς τό. πλάγια αϋτοϋ φωτιστι· 

κών παρα-&ύρων και στεγασ'fiέντων ίδιαιτέρως τών έγκαρσίων αlιτου κλιτών, άτινα 

πρότερον έκαλύπτοντο ύπΟ μίαν συνεχή πρΟς τα πλάγια κλίτη στέγην. 'Έπειτα τό. είς 

την βόρειον πλευρό.ν τοϋ \'αοϋ ιiκαλαίσ&ητα προσκτίσματα άντικατεστά&ησαν διΟ: 

τοξοστοιχίας, ήι:ις χρησιμεύει καί ά}ς άντέρεισμα τfις βορείου πλευράς, ήτις παρου

σίαζεν Lσχυρό.ν άπΟ τfις κατακορύφου ιiπόκλισιν. Άφυρέ-&ησαν έπίσης τα έξωτερικό: 

τοϋ ναοϋ ασβεστοκονιάματα έμφανισfrείσης τής παλαιάς τοιχοποιίας, οί πώρινοι φεγ

γίται τών παρα&ύρων άνακατεσκευάσ&ησαν έπί τfl βάσει σωζομένων λειψάνων εϊς τινα 

αύτcΟν, καί τέλος δι' άφαιρέσεως τοϋ μεταγενεστέρου ξυλίνου ιiπεκαλύφ&η Ολόκληρον 

τΟ παλαιΟν ( lQoυ αi. ) μαρμάρινον τέμπλον, σωζόμενον εύτυχcΟς άκέραιον Οπισit-εν 1, 

2 } Είς τi]ν Μ. Όolov Λουκιi Φωκlδος έξηκολού&ησε δαπάναις τfjς 'Αρχαιολο

γικής Έταιρείας 1i στερέωσις καί δ κα-&αρισμός τών κινδυνευόντων να καταπέσουν 

ψηφιδωτών καί της όρfrομαρμαρώσεως της βορείου πλευράς τοϋ κυρίως νααίί, συνε

πληρώ&ησαν δΕ καί τινα τδ)ν γλυπτ&ν -&ωρακίων τοϋ γυναικωνίτου. Πλi)ν τούτου 

-l1νοίχ&ησαν καί τινα πεφραγμένα παρά&υρα, τοπο-&ετη&έντων εlς αύτό. φεγγιτών συμ

φώνως πρΟς διατηρούμενα έν τφ μουσείφ τfις Μονfις λείψανά των. Κατd τΟν κα&α

ρισμΟν τcΟν ψηφιδωτών &πεκαλύφ&η είς ηlν άντυγα τoii βορείου τόξου, &ριστα δια

τηρουμένη είκών τοϋ • Α γ. Γεωργίου. 
3) Είς τΟν ναΟν Κοιμήσεως της Θεοτόκου ( Έπιακοπijς) Εύρυτανlας ( τοϋ 1Qου 

μ.Χ. αt. } έγένοντο έργασίαι προστατευτικαί, 'ίνα άποφευχ&fl ή ύπό τοϋ παραρρέον

τος ποταμοϋ διάβρωσις τών -6-εμελίων του. 

ι Σχετ~κήν περL τoiJ τέμπ1,ου τούτου μελέτην δρα έν ΕΕΒΣ, τόμ. ΚΓ' ( 1953) « Κανισκων 

Φαίδων~ Κουκουλέ :., σ. 83 έS. 
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4) Είς η)ν παρά τό Ναύπλιον Άγίαν Μονήν έπανήχ&ησαν είς τi]ν άρχικήν των 

βυζαντινt)ν μορφfιν τά δίλοβα καί τρίλοβα παράflυρα τής βορείου και τfις άνατολι· 

κi)ς Οψεως, &φαιρε&έντων τιi)ν άκαλαισ&ήτων καί νεωτερικ&ν δρ-&ογωνίων τετραξύλων 

ύαλοστασίων, άτινα τόσον τιi παρεμόρφωναν. 

5 ) Είς ηΊν 'Όμορφην • Εκκλησιάν παρΟ. τό Γαλάτσι Εγένετο γενική άνακεράμω· 
σις τής στέγης, άποκατεστά&ησαν αί ήμισφαιρικαί στέγαι τοϋ νοτίου παρεκκλησίου 

καί &νακατεσκευάσ{}ησαν τα μαρμάρινα τόξα καί είς έλλείπων κιονίσκος του τρούλ~ 

λου. Τιiς έργασίας ταύτας έπέβλεψsν αUτοπροσώπως ό έπι&εωρηtής άρχιτέκτων 

Ε. Στίκας. 

6) Εlς τ1)ν Μονήν Δαφνίου, δαπάναις τfjς Άρχαιολογικijς Έταιρείας, έξεχωμα· 
τώ-&η έξωτερικώς τό κα&ολικόν εtς βά-&ος 0,80 μ, άνακτηitεισ&ν οϋτω τ&ν πραγμα
τικών &ναλογιών τών άψ δων τοϋ Ίεροϋ του. Κατεσκευάσ{}η έπίσης βαί)'εία περιφε~ 

ρική &ποστραγγιστήρως αUλαξ πρΟς &ποτρωη)ν της είσόδου τώ\' ύδάτων της παρακει

μέ·νης κλιτύος είς τΎιν ύπόγειον κρύπτην τοίί ναοϋ. Κατα τας έργασί.ας έν τφ έσωτε

ρικψ τού κα-&ολικου, &πεκαλύφ&ησαν αί βάσεις τού παλαιού ( lloυ αi. ) μαρμαρίνου 
τέμπλου, ή βάσις τijς άγίας τραπέζης καt οί τοιχοβάται της άψίδος τοϋ ίεροϊί καί 

της προ&έσεως. 

7) Είς Κρήτηv έστερεώ&ησαν, έπιμελείq. του Επι.μελητοϋ Κ. Καλοκύρη, αt 

βυζαντινα\ τοιχογραφίαι • Α γ. Όνοuφρίου Γέννας, • Α γ. Ίωάννοu Γερακαρίου καί Φάη;η_. 
8) ΕLς Μεσοηνlαν έστερεώitη τΟ καταρρέον βuζαvτινΟν να\ίδριον τοϋ • Α γ. Νικο

λάου Βουρναζίου. 

9) Εlς Θεσσαλονiκηv ηρχισαν αί έργασίαι άναστηλώσεως τού ναοϋ τοίί Προφή

του ΉλιοU διιi βα{)μιαίας απομακρύνσεως τών τεραστίων έξωτερικ(ί)ν &ντηρίδων αϊτι

νες, προστε-&εϊσαι έπl Τουρκοκρατίας, είχον πολU παραμορφώσει τΟ μνημείον. 

10) Είς η) ν Μ. Βαρλαlψ τών Μετεώρων ύπεστηρiχ&η τΟ Επικινδύνως έτοιμόρρο
πον βuζαντινΟν νοσοκομεi:ον της Μονfις. 

11 ) Είς τi]ν Παρηγορήrισοαν τijς "Αρτης κατεσκευάσ&η Εσωτερικώς, δαπάναις της 

• Αρχαιολογικijς ·Εταιρείας σιδηρά κλίμαξ άvόδου είς τόν γυναικωνi.την, εξεχό)σ&-η 

δ' ό :ναΟς Εξωτερικώς άrcοκαλυφ&είσης εlc βά&ος 1 μ. της παλαιaς α-Utοϋ εύ&υντη

ρ(ας. "Αλλαι Εργασία ι στερεώσεως Εγένοντο Επίσης εtς τα περίχωρα τfις "Αρτης είς 

τijν Μ. Κάτω Παναγιάς χαί εtς τΟν "'Α γ. Δημήτριον Κατσούρη. 

12) Είς τΟν "Αγ. Γεώργιον καi είς άλλους ναοUς τfις Στεμνlισης &φυρέ&ησαν τα 

&καλαίσtl11τα πεταχτα κονιάματα, &τινα εκάλυπτον Εξωτερικώς αύτούς, οϋτω δΕ &πέ

κτησαν τα περιέχοντα σημαντικιiς τοιχογραφίας παρεκκλήσια ταύτα τι)ν ιiρχικήν των 

Οψιν. 

13) Εtς τι1ν Παναγίαν τi]v Λαμπην1)ν της έπαρχίας • Αμαρlου Κρήτ.ης έστερεώ&η~ 
σαν ;ωί εκα&αρίσ&ησαν αί ώραi:αι έσωτερικαί τοιχογραφίω της δια τού &ρχιτεχνίτοu 

τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου Ζ. Κα\•άκη. 

14) Είς Δαμαλάv Τροιζηνίας Εστερεώ&η καί άνεκεραμ(J){}η ό σταυρεπίστεγος μετα
βυζαντι\·0ς ναΟς τού •Αγ. Δημητρίου. 

15) Εtς Περιβολi]ν Λέσβου Εστερεώ&η ό ναΟς καl αί λαμπραί έσωτερικαι τοιχο

γριιφίαι τοϋ κα<i}ολικου της όμωνύμου Μονfις. 

16) Είς Μάνην &νεστηλόJ&η, Εποπτείq, του Ε. Στίκα ό Εν Κίττq, ναΟς του Άγ. 

Σεργίου καΙ Βάκχου {Η ου αt. ). 
17) Είς •Εlράκλειον Κρήτης Εγένετο, δαπάναις της 'Αρχαιολογικfις •Εταιρείας, 

δια τοϋ Εφόρου Ν. Πλάτωνος καί του επιμελητού Κ. Καλοκύρη ή μερικij &ναστή

λωσις τοϋ ΕπL 'Ενετοκρατίας &νεγερ'6έντος ναού του Άγ. Μάρκου, προκειμένου ούτος 

νι:'ι. χρησ1 μοποιη&fί ώς. αϊ&ουσα συγκεντρώσεως δια πνευματικούς σκοπούς, 
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18) Έν ΆfJήvαις &νεστηλώ&η υπο τ1)ν Ciμεσο:v Επίβλεψιν τού κα&ηγητοiί 
Όρλάνδοu ό παριi τΩ'Uς Άμπελοκήποuς βυζαντινΟς ναΟς των "Α γ. Πάντων ( Κα&ο
λιχ.Ον της Μ. τών •ομολογητών ), τΟν όποίον &ναφέρει ε\.ς τό.ς Επιστολάς του Μιχαηλ 
ό Χωνιάτης. 

19 ) Εf.ς τi]ν Σάμον εστερεώ{}η ό ίστορικΟς ναΟς της Μεταμορφώσεως τοίί Σωτij
ρος Τηγανίου. 

20) ΕΙ.ς • Αρκαδlαν Εστερεώi}ησαν οί μικροί μεταβυζαντινοί ναοί Κλειβωκάς καί 
Άγ. ΝικΟλάου Κοντοβαζαίνης. 

21) Εtς Κέρκυρα.v επεσκευάσ-&η ό βυζαντινΌς ναΟς τών "Αγίων "Ιάσωνος καί 
Σωσιπάτρου. Τέλος 

22} είς Νεμέαν Υjρξατο ή Επισκευi] καί &ναστήλωσις τfις Μονiις τοϋ Βράχου. 

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΡΩΜΑΝΟΥ 

Παρασκευάζεται ή επα\•έκδοσις του πρώτου τόμου, είς τΟν όποϊον {}(ι προστε
itοϋν καl μεταφράσεις τ&ν "Υμνων Α'- ΙΔ'. 

Έπροχώρησε μέχρι τοϋ 22 τuπ. φύλλου ή τύπωσις τοίi τρίτου τόμου. Αί πρώται 
315 σελίδες κατελήφθ-ησαν ιiπΟ μόνην τi]ν περιγραφi]ν τ(ί'Jν σινα"ίτικ&ν κονδακαρίων 
ύπΟ τοϋ σuνεργάτου Ν. Α. Λιβαδάρα. "Έπονται παντοίοι πίνακες. Mεit-' δ τυποίiνται 
ot ύμνοι ΚΘ'- ΜΒ' κριτιχώς έκδιδόμενοι καί μεταφραζόμενοι είς νεοελληνικήν. . 

ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΕΡ! ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

~Επειδi] λόγφ τfις &νάγκης έγκαίρου Εκδόσεως τοϋ Κ<;:"' ( 1956) τόμου δf:ν κατέστη 
δυνατi] ή συγκρότησις τfις κατ' δ τος δημοσιευομένης έν τfί 'Επετηρίδι βιβλιογραφίας 
τού Ετους τούτου (πλείστα περιοδικιi έκ τών άποδελτιουμένων δΕν συνεπλ1lρωσαν μέχρι 
τέλους Ίανουαρίου 1957 τοUς τόμους τοϋ 1956 ), αϋτη αναβάλλεται διό. τΟν προσεχη 
τόμον ΚΖ' ( 1957 ), 

Είδοποιούνται καΙ. πάλιν οί ιiναγνώσται τfις Έπετηρίδος ότι ή Βιβλιογραφία 
αύτη, περιλαμβάνουσα &ποκλειστικώς τα ύπΟ Έλλήνων δημοσιεu&έντα όπουδήποτε, 
&έλει περιλαμβάνει Ι.δίq. τrί: Ενδιαφέροντα τfιν Βυζαντινήν Θεολογίαν, Φιλολογίαν, 
"Ιστορίαν, Τέχνην, Λαογραφίαν καί Δίκαιον. 

~Η ίστορικl) βιβλιογραφία &ιi δημοσιεύεται διιi τοϋ c Δελτίου της ·τστορικfις καί 
Έftνολογικής • Εταιρείας της • Ελλάδος ,. , Ενό} ή γλωσσικi] ( καί σχετικfι μΕ την κλασ
σικ1Jν καl νεοελληνικi]ν φιλολογίαν) {}ό. καταχωρίζεται εtς τΟ περιοδικΌν c 'Αit-ηνά :., 



ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΥ ΣΥΜRΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1956 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

φ ί λ ο ι εταίρο ι, 

Κατa το παρελ8ον άπο τijς τελευτα(ας γενικijς Συνελεύσεως ( 3 Ίου
νίο-ιΙ 1956) διάστημα, ή cΕταιρεία ήμών &πησχολήιtη περl τρία φλέγοντα 

ζητήματα. 
α') Την έγκατάστασι ν είς τΟ ένοικιασ1J8ν διαμέρισμα τfiς Παγκείου 

'Επιτροπijς ( όδος 'Αρμοδtου 12 άρ. 5-7). Οϋτω συνεκεντρώilησαν έν αύτι$ 
, "' ., " Q ' c ~Ε 'δ έκ τεσσάρων διαφόρων χω ρω ν, ο που η σαν εναπουηκευμεναι α ι πετηρι ες 

(Α- ΚΕ ), το εύρετήριον, <'iλλαι έκδόσεις κα\ τa βιβλtα τijς Έταιρε(ας (,πλ~ν 
τijς Μυσταχιδεtου βιβλιοθήκης). Όμο(ως έφυλάχι'Jησαν κα\ τa παλαια της 
cΕταιρείας άρχεία. Οϋτω έξησφαλίσθη ή περιουσία τijς (Εταιρείας, έτακτο
ποιήθησαν κατα ετη οί τόμοι καl είναι είίκολος ό καταρτισμΟς σειράς 1ϊ ή εϋ~ 
ρεσις τών ζητουμένων. Δυστυχώς δΒ:ν fιδυν113ημεν &κόμη να πρ"οβώμεν είς 
κατασκευ1lν προ-θηκών πρός όριστικωτέραν τοπσθέτησιν τοϋ Εν λόγφ ύλικοϋ. 

β') Τ aς διαλέξεις τijς 'Εταιρε(ας, α! όποίαι ένεσωματώilησαν εlς την 
σειο<Χν τσϋ Λα'ίκου Πανεπιστημίου τfiς φιλοξένου γεραρΕiς ~Εταιρείας τών 
Φίλ~ν του Λαοϋ, κατα μfiνα Δεκέμβριον 1956. Οflτως ώμίλησαν: 

1 ) την 3ην Δεκεμβρ(ου ό κ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς περ\ τοϋ llν 
«'Ήσαν βάρβαροι α! Άitijναι έπl Μιχαηλ Χωνιάτου ». 

2) Τ1]ν gην ό καGηγηη]ς κ. Π α ν α γ ι ώ τ η ς Τ ρ ε μ π έλα ς περ\ τοϋ 

Ίεροϋ Ψαλτijρος εν τfi λατρεt~. 
3) Την 13ην Δεκεμβρ(ου ό καitηγητης κ. Γ. Τ. Κόλιας περ\ τijς 

συνi:tήκης είσtlνης Βυζαντίου και Περσών τοϋ Ετους 562, καl 
4) την 22αν τοϋ αύτοϋ μηνος ό κ. Ε ύ ε λ π t δ η ς Λ ι β ε ρ ι ά δ η ς 

περl τοϋ Βυζαν·ιιινοϋ Μυστικισμοί!. 
και γ') Περι την Εκδοσιν τi]ς ~Επετηρίδος, τΥ]ς Οποίας Εκυκλοφορήftη δ 

είκοστος i'!κτος ( 1956) τόμος εξ 29 περ(που τυπογρ. φύλλων, περιλαμβάνων 
μελέτας σχετικας μ8 την έκκλησιαστικην και πολιτικηv ίστορίαν, την φιλολο· 
γίαν, τfιν τέχνην, τΟ δίκαιον, μεταβυζαντινα ζητήματα κλπ., βιβλιοκρισίας, 
εlδήσεις και τfιν Ciλλην συνήftη ϋλην. 

(Η "Επετηρις άντηλλάγη πρΟς πολλα έπιστημονικα περιοδικα και Lδίq. 
ξένα, έξακολουcθεί δΕ: να είναι τΟ κυριcΟτεροv Οργανον μελέτης και έρεύνης των 
βυζαντινών πραγμάτων έν (Ελλάδι και να τιμdται ώς εν τών μεγαλυτέρων 
περιοδικών τοϋ ε'ίδους του. 

Τα ύπΟ τοϋ Δ. Συμβουλίου της 'Εταιρείας κατα τΟ 1956 πεπραγμένα 441 

ΠρΟς ά-ντίκρυσιν τών τακτικών δαπανών τfiς tΕταιρείας καl Lδίg τοϋ 

Ενοικίου και τώv Εξόδων τfjς 'Επετηρίδας, ή Έταιρεία f)μών έπεδίωξε την 

αUξησιν τώv έσόδων αύτfjς δια τfjς aυξήσεως τi]ς συνδρομfiς. Αϋτη δια τΟ 
195ί ~τος mρ(σitη είς 80 δραχμaς ( διδομένου είς τοvς ~τα(ρους δωρεaν τοϋ 
τόμου). 'Επιχορηγήσεις είχεν η Έταιρε(α τijς Παγκε(ου Έπιτροπijς εκ δρ. 

6.000 κα\ του Ύ πουργεtου Παιδε(ας έκ δρ. 5.000. 'Άλλαι ένέργειαι γενό

μεναι δ8ν έκαρποφόρησαν, άναμένομεν δΕ: πάντοτε τΟν ε1Jεργέτην εκείνον, ό 
Οποίος &α στεγάση Οριστικώς και άξιοπρεπώς την CF.:ταιρείαν και fta κατα
στήση δυ,·ατi]ν τfιν &πρόσκοπτον λειτουργία-ν τijς βιβλιο"θήκης αϊιτfiς και την 

Εκδοσιν του περιοδικοϋ. 

Κατα τΟ λfjξαν Sτος Ενεγράφησαν δύο νέοι έταίροι, διεγράφησαν δε οί 

μη Επι-&υμοϋντες να συνεχίσουν. Έτελεύτησε δ~ Εν Ρώμη τίί 18ll Αϋγούστου 
δ έν τ(i) έκεί Institutum Pontificium Orienta1ium Studiorum κα·θηγητης 
τfjς ~Ανατολικfiς ~Εκκλησ. clστορίας καl Επίτιμος έταίρος τfjς fιμετέρας 

CΕταιρείας πατfιρ Γεώργιος Hofmann, συγγραφε.Uς πολλών μελετών και 

Εκδότης πολλών έγγράφων, άναφερομένων εϊς τfιν cΕλλην. clστορίαν, συνεργά

της δε τijς Έπετηρ(δος. Όμο(ως κατa τον παρελitόντα Δεκέμβριον &πέitανεν 

έν Βαρκελώνη ό καilηγητης Ίωσηφ Puig Cadafalch, πρόεδρος τijς Ίστο
ρικοαρχαιολογικΥjς "Εταιρείας τfίς Καταλωνίας- καl έπίτιμος f]μών "Εταί

ρος. Λήγοντος τοϋ Ετους Ομοίως άπεδήμησε πλ1lρης ήμερών, δ Ζακύν{}ιος 

!στοριοδtφης Λεωνtδας Ζώης, συνεργάτης τiiς Έπετηρ(δος, εκδότης διαφό

ρων ίστορικών κειμένων κλπ. και συγγραφε.Uς τοϋ 'Ίστορικοϋ Λεξικοϋ τfiς 

Ζακύν&ου· ε'ίη ή μνήμη αUτών αίωνία. 

"Η "Εταιρεία ήμών τιμώσα την μνήμην τοϋ άοιδίμου αύτfiς γεν. γραμ· 
ματέως και ίδρ\Jτοϋ Φαίδωνος ~ι Κουκουλέ, έτέλεσεν Εν τ(i) ίερψ ναψ τοϋ 
"Αγίου Γεωργίου Καρύκη τfιν 13ην ~Ιανουαρίου 1957 Ετήσιον &ρχιερατικΟν 
μνημόσυνον, καθ~ δ το.Uς προσήκοντας λόγους είπαν δ Πρόεδρος τfiς "Εται

ρείας f)μών κ. Π. Πουλί τ σας και δ ν"Uν γεν. γραμματεVς κα"θηγητi]ς κ. Ν. 

Β. Τωμαδάκης. 

Τα"Uτα είναι, φίλοι CΕταίροι, τα πεπραγμένα τijς ήμετέρας "Εταιρείας 

κατα τΟ λfjξαν Ετος. <Q δΖ ταμίας ήμών κ .. Γ. Κ. Σπυριδάκης ιΨ &ναγνώση 
τΟν &πολογισμΟv αίιτfjς. 

'Ο Πρόεδρος 

Π. ΠΟΥΛΠΣΑΣ 

<Ο Γ. ΓραμματεUς 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΙ'ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1956 

ΕΣΟΔΑ 

1. Ύπόλωπον εtς μετρητό. έκ της οtκον. χρήσεως τοϋ ετους 1955 . 
2. 'Εκ συνδρομών τών έταίρων . . . . . 
3. 'Εκ πωλήσεως τόμων τfις Έπετηρίδος . . . . . . . ..... 
4. Χορηγία τfις ΠαγκεLου Έπιτροπijς . . . . . . . . . . . . . 
5. Τόκοι κατα6έσεων παρd τϋ Έ1rνικϊi Τραπέζu 'Ελλάδος καl "Α-&ηνών . 

Δρχ. 

73.054.80 
21.950 
12.497 

6.000 
3.380 

Σύνολον 116.881 80 

ΕΞ ΟΔΑ 

1. 'Εξόφλησις του λογαριασμοϋ έκτυπώσεως του ΚΕ' τόμ. τής Έπετηρίδος 
2. Προμή1rεια χάρτου δια τΟν κς• τόμον τijς Έπετηρίδος . 
3. 'Εκτύπωσις καί βιβλιοδεσία τοiί κς· τόμου τijς Έπετηρίδος . 
4. 'Αμοιβαί τρίτΟΟ\' ( ποσοστα είσπράκτορος, μεταφοραί κλπ. ) 
5. Γραφική ϋλη, εντuπα καί ταχυδρομικό ένσημα . 
6. 'Αγοριi έπίπλωv γραφείου . . . . . . . 
7. 'Ενοίκια τijς άπο&ήκης τijς 'Επετηρίδας 

8. Χαρτόσημον . . . • . • . . • . . . . 

Σύνολον 

'Υπόλοιπον εtς \•έον είς _μετρητά καί κατα&έσεις παρά τfi Έ-&vικfι Τρα
πέζtι "Ελλάδος καί Ά-&ην&ν . . . . . . . . . . . . . • • . . . 

Δρχ. 

2.670 
9.770 

30.000 
10.414.90 

1.920 
370 

9.888 
318 

65.350.90 

51.530.90 
~-:-::-c-::-: 

Σύνολον 116.881.80 

'Εν 'Αθήναις τίi 11 Ία\•ουαρίου 1957 

·ο Ταμίας 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

<c 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚτΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κύριο ι cE τ α ί ρ ο ι, 
"Έχομεν τfιν τιμ ην να γνωρίσω μεν •γ μίν, Ο τι συμφώνως πρΟς την έντο· 

λi]ν Ύ μών προέβημεν είς τΟν Ελεγχον της δλης δράσεως καl οίκονομικfις 

διαχειρίσεως της έν • Α-θήναις "Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών τοϋ Ετους 
1956, i]τοι &πο Ιης 'Ιανουαρίου 1956 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1956. 

•y πΟ τοϋ Ταμίου τflς Έταιρείας κ. Γεωργ. Σπυριδάκη έτέ8ησαν είς την 
διάiJεσιν ήμών πάντα τα βιβλία τijς 'Εταιρείας, το βιβλίον καταχωρίσεως 

τών εισπράξεων και δαπανών, τα στελέχη τών διπλοτύπων άποδείξεων είσπρά· 

ξεωv καl τα Εντάλματα πληρωμών μετ& τών δικαιολογητικών aποδείξεων, ώς 

καL πάν άλλο σχετικΟν στοιχείον, τΟ Οποίον έζηη1-θη παρ~ ήμών. Έκ τοϋ 

γενομένου λεπτομερούς ελέγχου διεπιστώσαμεν τfιν πλήρη τάξιν και τfιν άκρί

βειαν τών έγγραφων και τfιν άντιστοιχίαν τών σχετικών ποσών των διπλο

τύπων εισπράξεων και τών άποδείξεων πληρωμijς πρΟς τ&ς έγγραφας των 

έσόδων και Εξόδων τοϋ Βιβλίου Ταμείου και τοϋ Άπολογισμοϋ τiiς χρή

σεως 1956. 
Ο~τω τα Ιiσοδα ανερχονται ε!ς δραχμας 116.881,80, τα Ιiξοδα ε!ς δρχ. 

65.350,90 και τό υπόλοιπον ε!ς νέον ΕΚ δρχ. 51.530,90. Όφείλομεν ώσαύ· 
τως να διαπιστώσωμεν δτι διεγνώσαμεν έπαινετfιν προσπά-θ-ειαν της ~Εται· 

ρείας, δπως συνεχίσn τΟ Sργον αύτης μετ' ίσης πρΟ; τα παλαιd έπιμελείας 

παρ& τΟ μέγα κενΟν τΟ Οποίον άφηκεν ό έπισυμβι.Χς κατ~ τΟ παρελθΟν Sτος 

-θά\·ατος τοϋ άειμνήστου ίδρυτοϋ αύτfjς και γενικοί! γραμματέως και εUεργέ· 

του τfίς •Εταιρείας, σοφοϋ κα-θ-ηγητοU καl μεγάλου πράγματι βυζαντινολόγου 

και &ν-θρωπιστοίi Φαίδωνος Κουκουλέ. 

Οϋτω τΟ ΔιοικητικΟν Συμβούλιον &ξιεπαίνως είργάσ{}η, δπως άνταπο

κρι-θii πρΟς τοUς σκοποUς τijς •Εταιρείας δια τών διαλέξεων, δια τijς έκδό

σεως τοϋ νέου τόμου τοϋ &ξιολόγου περιοδικοU αύτfίς, τfiς Έπετηρίδος, καl 

δια τijς τακτοποιήσεως τijς δλης περιουσίας αϋτfίς και ίδίg τών τόμων τ·ης 

~Επετηρίδας ε't.ς 'ίδια κεντρικd δωμάτια είς τΟ μέγαρον τfίς Παγκείου ~Επι

τροπijς ('Αρμοδίου 12). Βεβαίως τα δωμάτια ταϋτα 8μισiJώ3ησαν, &λλ' ΙJς 
εύχηθώμεν ή γενομένη άπαρχη στεγάσεως τfίς ·Εταιρείας να εϋρn άνταξίαv 

πρΟς την Έταιρείαν δικαίωσιν. Ε'ί3ε έπL των ή μερών του σεβαστοϋ Προέδρου 



444 "Εκ&εσις τijς εξελεγκτικfις έπιτροπfjς 

καl ή eΕταιρεία των Βυζαντινών Σπουδών να άποκη)ση την στέγην αδτης, 

&.νταξίαν πρός τΟ ίστορικΟν μεγαλείον της μεσαιωνικfjς έλληνικijς ωJτοκρατο· 

ρίας καl ίσαξίαν πρός την &δελqn)ν αύτfjς ~ Αρχαιολογικfιν eΕταιρείαν. 

ey πΟ τα ευάρεστα συναισfJήματα, άφ~ ένΟς μf:ν έκ τfjς άξιεπαίνου έπι

στημοηκΥjς καl πολι τιστικflς δράσεως της ή με τέρας Έταιρείας, άφ~ Ετέρου 

δS Εκ τijς συνετfίς διαχειρίσεως τών οϊκονομικών αUτης καl τijς γενομένης 

άπαρχfίς της στεγάσεως αUτης, προτείνομεν Οπως έκφρασftώσι τα συγχαρητή· 

ρια τfjς Γενικiiς Συνελεύσεως πρΟς τΟν σεβαστΟν κ. Πρόεδρον, τΟν άκάματον 

ΓενικΟν Γραμματέα και τα μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τfiς eΕταιρείαζ 

δια τας καρποφόρους προσπα1tείας καl φροντίδας αύτών ύπfρ τfiς Έταιρείας 

καΙ. τfjς εύοδά>σεως τών σκοπών αϋτfjς. eΟμοίως, Οπως 8κφρασitώσιν εύχαρι· 

στίαι πρΟς τΟν &ξιότιμον κύριον Ταμίαν τfjς ιΕταιρείας δια τfιν μετ~ εύτα· 

ξίας διαχείρισιν τών οίκονομικών τfjς Έταιρείας. 

~Εν συνεχείg προτείνομεν εϊς την Γενικl)ν Συνέλευσιν την 8γκρισιν τοϋ 

οϊκονομικοίί άπολσγισμοϋ τfiς Έταιρείας τοϋ λήξαντος 8τσυς 1956 καl τfιν 
κατα τΟν Νόμον άπαλλαγfιν τοϋ Ταμίου καl ήμών άπΩ πάσης εύΗύνrις. 

Οί Έλεγκταl 

ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ 

ΕΥΣΤΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 

28-1-1957 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΠΝΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. t 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Ι. t 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ Χ. t 
ΔΕΛΗΓΙΛΝΝΗΣ Π. t 
ΖΕΡΒΟΣ Ι. t 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ t 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΑΝΝ!ΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΈ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ t 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. t 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. t 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. t 
t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. t 
Σ.ΙΡΟΓΛΟΥΣ Π. t 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ t 
τΙΠΑΛΔΟΣ Γ. t 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. t 

ΜΕΓΆΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ !ΩΑΝΝΗΣ 

t ΑΛΕΞ.\ΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ t 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ t 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. t 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ t 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ t 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΓΚΕ!ΟΣ ΕΠΙτΡΟΠΗ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡ-ΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΡΑΚτΙΒΆΝ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ t 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕ!ΛΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ t 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

ΑΚ!ΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣ!ΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ t 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ t 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

ΕΜΠΕ!ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΛΣ t 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ t 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ t 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ t 

ΛΑ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
t ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ t 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ t 
MILLER WILLIAM t 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤ!ΑΔΗΣ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ t 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ t 
'l'ΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ t 
ΓΕΝ!ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡ!ΚΟΣ ΣΤΑΜΑτΙΟΣ t 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ t 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ t 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

t Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ t 
ΚΥτΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ t 
Ν!ΚΟΛΑ!ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΊΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

ΤΗΣ Ε1ΆΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΠΟΣ t 
"ΑVτιπρόεδροι 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ t 
ΓΕΩΡΓJΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ t 

Γεν. Γραμματεiις 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚUΥΛΕΣ t 
Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΠΑΛΛΟΣ t 

Σύμβουλοι 

!Ω. ΖΕΡΒΟΣ t 
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓ Α t 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ t 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

t ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ t 
Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ t 
ΓΕΩΡΓJΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΊΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΟΥΛΙτΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

• Αντιπρόεδρος 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. 

ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 

Γεν. ΓραμματεUς 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 

Ταμίας 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 

Σύμβουλοι 

ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ Τ. 

ΜΕΓ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΦΩτΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

'' 

ι;;c , 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΠΜΑ 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝ<:\()Σ t 
t Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΌΣ. t 

ALBERTONI ALDO t 

ANASTASIJEVIC DRAG. t 
BABINGER FRANZ 

ν 

BANESCU Ν. 
BENESEVIC V. t 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. ·r 
BRECCIA EV. 

BREHIER L. t 

BROUVERFRANC.DESMONEt 

BURY J. Β. t 

BYRON R. t 

CADAP"ALCH ]. Ρ. t 

COLLINET PAUL t 

DAIN Α. 

DANIELOU JEAN 

DARKό Ε. t 

DAWKINS R. Μ. i· 
DELEHAYE HIPPOL. t 

DIEHL CHARLES t 

DOLGER P'R. 

EBERSOLT J. t 
EHRHARD ALBERT t 

FERRARI DALLE SPADE GIAN. t 

GERLAND Ε. t 

GIANNELLI CIRO 

GREGOIRE HENRI 

GUILLAND RODOLPHE 

JERPHANION GUIL. DE t 

HALKIN FR. 

HEISENBERG Α. t 

HESSELING D. t 

HOFMANN GEORG t 

IORGA Ν. t 

KURTZ ED. t 

LAURENT VIT. 

LEMERLE PAUL 

LOENERTZ R.·J. 

MARSHALL F. Η. 

MERCAτi SILVIO GIUSEPPE 

MERTEN ERICH 

MILLER WILLIAM t 

MILLET G. t 

MORAVCSIK G. 

MURAτi FR. t 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. t 
NOAILLES PIERRE DE t 

PALMIERI AUR. t 

PAVOLINI PAOLO t 

PERNOT Η. t 

t Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ t 
RODD SIR RENNELL 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. t 
SCHEL ΤΕΜΑ Η. 

SCHLUMBERGER G. t 

Α.Μ. ΧΑΙΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

SOKOLOV Ι. t 

STRZYGOWSKI JOS. t 

TAFRALI Ο. t 

USPENSKI] F. t 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

~Α γαπητΟ; Γεώργιος 

'Α γγελετόπουλος Πέτρος 

"Αδαμόπουλος "Ιωάννης 

Άδανασιάδης· Νόβας Γεώργιος 

'Αλεξόπουλος Γεώργιος 

"Άμποτ Εύγενία 

~Αποστολάκη ~~Α ννα 

"Αποστολdτος Σπϋρος 

'Αρβιλιiiς Κωνσταντίνος 

"Α τέσης Βασίλειος 

"Α{}ηvαίος Βασίλειος 

"Α ντωνακάκης Γεώργιος 

'Αλιβιζάτος Γεράσιμος 

Άραβαντι νος Γ, 

"Ανδρικοπούλου "Ασπασία 

Βάλληνδας Πέτρος 

Βάλληνδας Στυλιανος 

Βασιλείου Σπϋρος 

Βασιλοπούλου Μαρία 

Βέλλας Βασίλειος 

Βελουδίου Μαρία 

Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βλασόπουλος Γεώργ, 

Βουκίδης Τιμολέων 

Βέλτσος Γεώργ, 

Γαβαλaς 'Αναστάσιος 

Γαλάτης Στέφανος 

Γερουλάνος "Ιωάννης 

Γερωνυμάκης 'Αντώνιος 

Γκητiiκος Μιχα1]λ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΆ 

Γκίκας Χαράλαμπος 

Γκίνης Δημήτριος 

Δασκαλάκη ς 'Απόστολος 

Δασκαλόπουλος Νικόλαος 

Δημάκης 'Ιωάννης 

Δημακοπούλου ΦωφW 

Δημαρiiς 'Ιωάννης 

Δημαράς Κωνσταντίνος. 

Δήμησσα 'Αμαλία 

Διαμαντοϋρος Κορνήλιος 

Δοανίδου Σοφία 

Δοβ)~της Γεο)ργιος 

Δραγούμης Φίλιππος 

Δρακάκης Χρυσόστομος 

Δρίτσας Σταμάτιος 

'Ε),εόπουλος Ν ικηφόρος 

Έλευ{}ερουδάκης Κωνσταντίνος 

Ζαλοκώστας Χρίστος 

Ζαλοκώστας Κωνσταντίνος 

Ζακυ-θηνΟς Διονύσιος 

Ζαμπατi'jς Έμμ, 

Ζέπος Παναγιώτης 

Ζέρβας Παναγιώτης 

Ζουμπουλίδης Νικόλαος 

Ζώρα Πόπη 

Ζώρας Γεώργιος 

Θεοδωρακόπουλος 'Ιωάννης 

Θεοφανίδης 'Ιάσων 

'' 
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Θεοχάρη Μαρία Σ. Λαζαρfjς Θεόδωρος 

Θεοχάρης Κωνσταντίνος Λαμψίδης Όδυσσεiις 

Θρουβάλας 'Α ντώ,•ιο; Λαχανiiς Βασίλειος 

Λειβαδηvος Διονύσιος 

Καλβοκορέσης Δημήτριος Λιβαδάρας Νικόλαος 

Καλ),ιγaς Μαρίνος Λιβεριάδης ΕiΊελπίδης 

Καλαντζfjς Ευστράτιος 

Καναρέλλη Νί τσα Μαμώνη Κυριακη 

Κανδρfjς ΕΜύμιος Μανi'jς Εi'ιάγγελος 

Καμπανάκης ~Ιωάννης Μανουηλίδης Στέφανος 

Καλποϋζος 'Ιωάννης Μανούσακας Μανοϋσος 

Καπερώνης Νικόλαος Μαργαρίτης 'Αλκιβιάδης 

Καραναστάσης ~Αναστάσιος Μαρινάτος Σπυρίδων 

Καρώνης Δημήτριος Μαρκουtζος 'Ιωάννης 

Καργιωτάκης Νικόλαος Ματδίας Ά νδρέας 

Κασιμάτης Γρηγόριος Ματορίκος Παναγιώτης 

Κατσιώτου cΕλένη Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 

Κεραμόπουλος 'Αντώνιος Μαυρομμάτη; Χαράλαμπος 

Κολοκοτρα)νης Βλαδίμηρος Μέγας Γεώργιος 

Κονιδάρης Γεράσιμος Μελαχροινοϋ 'Όλγα 
Κόλιας Γεώργιος Μελισσουργος 'Ηλίας 

Κομίνης Άδανάσιος Μενέγας Σπϋρος 

Κορρsς Στυλιανος Μιράσγεζης ΔημοσΜνης 

Κούλης 'Αριστοτέλης Μ ιχα1]λ Θεόδωρος 

Κοuκουλsς 'Ιωάννης Μουσούρης Σπϋρος 

Κούκκου 'Ελένη Μουστάκη Κωστούλα 

Κουρμούλης Γεώργιος Μουτούση 'Αντιγόνη 

Κουτσοκώστα Δάφνη Μπαλόγλους Σοφοκλi'jς 

Κουτσοϋκος Μανόλης Μπάρλα Χαρίκλεια 
Κουτσοχέρας Στάβης λΙπίτζιος Κωνσταντίνος 

Κρεκούκιας Δημήτριος Μπουγκέας Σπυρίδων 

ΚρητικΟς Παναγιώτης Μπόνης Κωνσταντίνος 

Κυριακόπουλος Κ. Μπουμπουλίδης Φαίδων 

Κ υπαρίσση Κλεοπάτρα Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Κυριαζοπούλου Μαρία Μπαρμπάτη ΕΜαλία 

Κ υριαζοπούλου Παναγιώτα 

Κωνσταντόπουλος 'Ανδρέας Ναουμίδης Μiiρκος 

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος Νειάδας Βασίλειος 

Κωτούλας Κωνσταντίνος Ν ικολόπουλος Παναγιώτης 

Κούρσης Νικόλαος Ν ομικος Γεώργιος 
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Ξανάλατος Διογένης 

Ξυγγόπουλος ~Ανδρέας 

Ξύδης Θεόδωρος 

Οϊκονομόπουλος Κωνσταντίνος 

Οικονόμου Δημήτριος 

οικονόμου Μαρία 

Οίκονόμου Παναγιώτης 

~Ολυμπίου Μαρίκα 

'Ορλάνδος 'Αναστάσιος 

Παλαιολόγος- Δράγασης 'Ιωάννης 

Παναγόπουλος 'Ιωάννης 

Παπαδόπουλος 'Ιωάννης Β. 

Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 

Παπα·ίωάννου Κωνσταντίνος 

Παπαντωνίου 'Αγησίλαος 

Παππάς Νικόλαος 

Πατριαρχέας Παναγιώτης 

Παυλόπουλος Κανάρης 

Πέππα 'Αδαμαντία 

Πέρδικας Παναγιώτης 

Πέτροβιτς Νατάλης 

Πετρόπουλος Δημήτριος 

Πλακίδης Σταϋρος 

Πολίτου Δανάη 

Πουλίτσας Παναγιώτης 

Ποϋλος 'Ιωάννης 

Πουρijς Μιλτιάδης 

Ράμφος ~Ιωάννης 

Ραφτόπουλος Γεώργιος 

Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαββίδου Σοφία 

Σαραντijς Μιλτιάδης 

Σαρρijς 'Αλέξανδρος 

Σεργόπουλος Γεώργιος 

Σιμωνίδης Βασίλειος 

Σιφναίος Τάκης 

Σοφιανόπουλος Λεωνίδας 

Σερπιέρης Ίω. Βαπτιστfις 

Σμπαρούνης Ά!Jανάσιος 

Σούρλας Κίμων 

Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 

Στα!Jόπουλος 'Ιωάννης 

Στα!Jοπούλου 'Ελευθερία 

Σταματιάδου Ειρήνη 

Σταμίρης Γεώργιος 

Σταυρόπουλος 'Ιάσων 

Στεφανάκης Κωνσταντίνος 

Στεφανίδης Βασίλειος 

Στεφανίδης Μάνος 

Στίκας ΕύστάΗιος 

ΣτρατηγΟς 'Αναστάσιος 

Στράτος 'Ανδρέας 

Σωτηρίου Γεώργιος 

Σώτροπας Γεώργιος 

Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Ταρσούλη Ά1~ηνά 

Τεγοπούλου 'Αλεξάνδρα 

Τραυλος 'Ιωάννης 

Τρεμπέλας Παναγιώτης 

Τρουλλινος 'Εμμανουfιλ 

Τσαλίκης Κωνσταντίνος 

Τσάλλη Μίνα 

Τσαμαδοϋ Χριστίνα 

Τσαντίλης Περικλijς 

Τσάτσος Θεμιστοκλijς 

Τσάτσος ~Ιωάννης 

Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φαρλέκας 'Εμμανουi]λ 

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης Ευάγγελος 

Χατζηγιαννάκης Δημοσ!Jένης 

Χατζημιχάλη 'Αγγελικfι 

. !:(' 
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Χατζηνικολάου "Α ννα 

Χατζηπάνος Πάνος 

Χατζijς Παναγιώτης 

Χριστοφιλόπουλος ~Αναστάσιος 

Ώραιόπουλος Λουκάς 

Β' ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Βακαλόπουλος 'Απόστολος 

Βαφείδης Σάββας 

Βεζανijς Λεωνίδας 

Βλάχος Παναγιώτης 

Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 

Γρίβας Κωνσταντίνος 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Δάμσας Νικόλαος 

Δεπόλας Φραγκίσκος 

Έζερτζόγλου Γρηγόριος 

'Εφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θεο<pανείδης Θεοφ. 

Θεοχάρης Δημ. 

Καλούμενος Δημήτριος 

Καψωμένος Στυλιανος 

Κριαράς 'Εμμανουfιλ 

Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 

Κωνσταντίνος Είρηνουπόλεως 

Κούρνιας ΚωνσταντLνος 

Κουντούρης Χρ ϊστος 

Μέντζος Θεοφάνης 

Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 

Μυστακίδης 'Α!Jανάσιος 

Μούτσογλου Σταϋρος 

Νομίδης Μιλτιάδης 

Πάλλας Δημ. 

Πατριαρχέας Γεώργιος 

Πρεμετίδης Γαβριfιλ 

Σγουρδαίου Πολίνα 

Σιδερίδης Παναγιώτης 

Σιμαλαρίδου Α'ίγλη 

Σοφιανός Δημήτριος 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 

Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

ΨυχογιΟς Κωνσταντίνος 
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RESUME DU VOLUME XXVI, I9S6 

Ν. Β. Tonιadal,is, Etudes sur Roιnain le Melode,pp. 3-36. 

Ι) Le dialogue inteι·ieur dαιιs les hynιnes de Roιnain le MBode.
Comment le poete byzantin a utilise dans l'hymne Ie monologue et le 
dialogue, tel est !e probleme litteraire etudie. L 'auteur definit d'abord 
le procede du dialogue interieur, qui se distingue du monologue, en ce 
qu'il repond interieurement a un interlocuteur. Par ce procede, le poete 
exprime ]es sentiments ou les reflexions anterieurs a la parole et dra
matise la vie interieure des personnages. Comme exemples typίques de 
ce dialogue interieur, citons: a) l'hymne pour l'Annonciation, ou la 
Vierge, selon Ie schema des homelies anciennes, dίscute interieurement 
avec !Άnge avant de lui repondre; b) !'l1ymne pour la Nativite de S. 
J ean Baptiste ( faussement attribue a Dometios) ; c) l'hymne pour le 
Sacrifice d' Abraham, οiι 1e personnage de Sarah et ses paroles inter
viennent dans la seule conscience du patriarche. Ce procede_, emprunte 
par Romain a la rhetorique chretienne et utilise avec un art superieur, 
est un des plus caracteristiques de sa poesie. 

2) Hyιnne inedit de Ronιain le Melode ά S. Jean Chry~ostonte ( com
munication prevue pour le Xe Congres International dΈtudes Byzan· 
tines a Constantinople, 1955 ). Α propos de cet hymne inedit, sont 
enumerees et analysees les productions des autres hymnographes con· 
cernant 1e meme saint. 

3) La coι~naissance de., Peres clιez Rontaίn le Melode ( communi
cation envoyee au IIe Congres Internationa1 d'Etudes Patristiques a 
Oxford, 1955 ). Apres avoir admis, a propos de S. Ephrem le Syrίen, 
que Romain est sons l'inflnence de la poesie hebraϊque plntot qne de 
la poesie syrienne, l'autenr dresse la liste des autres Peres grecs qni 
ont exerce quelque influence sur le grand hymnographe. 

C. Α ιn α n t ο s, Notes genealogiqιωs sur des faιnilles de Chio, pp. 37 · 40. 

Ces notes concernent deux familles de Chio d Όrigίne byzantine: 
celle des Vestarchis, connue depuis le XIe siec!e, et celle des Calothe· 

.. 
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tos, connue depuis le XIIIe. L'auteur ajoute, a la fin, quelques ren· 
seignements sur la famille Coressios. 

G. Th. Zoras, Le aPoente consolateur" de Marino Faliero d'apres 
le cod. Laurentianus 1549, pp. 4Ι- 56. 

Poursuivant ses etudes relatives a ce poete cretois du XVIe siecle, 
l'auteur edite !e poeme intitule Ρίμα παρηγορητική, apres une nouvelle 
et minitieuse collation du manuscrit de Florence, dont l'apparat cri· 
tique, avec ses nombreuses corrections, indique le resultat. U ne intro
duction concise nous apprend l'essentiel sur l'ιeuvre et 1es manuscrits 
connus, et annonce une edition plus complete de ce poete. 

Β. C. S t e p !ι α n i d i s, Correctiωιs a l Ήistoire Ecclesiastique de So
crate, pp. 57· Ι 29. 

Α diverses epoques, les critiques ont releve les inexactitudes ou 
les erreurs historiques de Socrate; J ustes ou fausses, ces observations 
σnt ete reunies dans cet article- avec des renvois aux travaux contempo
rains qui les confirment ou les infirment. Snr chaque point controverse, 
l'auteur donne ]'etat de la question en vue de favoriser de nouvelJes 
recherclιes. 

R. J. L ο e n e r t z, Ο.Ρ., Eιnmanuelis Raul Epistolw ΧΙΙ, pp. 130 · r63. 

L'edition est faite d'apres les manuscrits connus de !Έscorial et 
de Municl1. Cl1aque lettre est precedee d'un resuιne en latin qui extrait 
dn texte grec les faits et les idees essentiels. En appendice, nn docu
ment latin du notaire venitien J ean Gerardo, date de Ι355· 

D. S. G h i n i s, Esquisse d'une histoire du droit ]Jost- byzantin ( deu
xieιne edίtίon ), pp. r64 · Ι97• 

La premiere edition de cette esquisse chronologίque a paru dans 
un tome precedent de la revue ( t. 22, Ι952, pp. 33-59 ). L'auteur a 
juge necessaire de reνoir sa premiere liste, οiι il avait reuni la biblio-
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graphie ίndispensable pour la connaίssance du droίt post · byzantίn. Ce 
terme designe ici le droit ecrίt ou coutumier des provίnces de l'empire 
byzantin sous la dominatίon etrangere (franque, venίtienne et turque ). 

Τ. Α. Gritsopoulos, Actes patriarcaux relati[s au 1\fonastere du 
Philosoplιe, pp. Ig8 · 230. 

Le Cartulaίre du Monastere du Phίlosophe comprend six docu· 
ments. LΌriginal des numeros Ι, 2, 3· 4 et 6 se trouve a. la biblio· 
theque de !Έcole de Dimitsana; celui du numero 5 a la Bibliotheque 
Nationale de Paris. L'edition dίplomatique des textes est suivie de 
notes critiques et historiques. 

Μ. JJfanoussakas, Contribution a l'histoire de la (amille crι!toise 

des Chortatzis, pp. 23Ι · 3or. 

Cette etude est divisee en deux parties. 
Dans la premiere ( pp. 23Ι · 275 ), l'auteur publie une 1iste de docu· 

ments (envίron soixante), venitiens pour la.plupart, datant du XVIe 
au XVIIIe sίecle et concernant la noble famille Chortatzis, une des 
plus importantes de l'ile de Crete, et quί a joue un role consίderable 
dans l'hίstoire po]itique et litteraire, a partίr de l'epoque byzantine jus· 
qu'a la fin du sίecle dernier. Cette liste avait ete dressee par le dernier 
possesseur des ces documents, Germain Antoniadis ( t Ι924 ), archi· 
mandrite a Bournova ( pres de Smyrne ), a l'epoque ou il avait es· 
saye ( rgo2) de les vendre a I'Etat Autonome de Crete. Malgre ses 
imperfections, la liste constitue aujourd'hui, apres Ia disparition de ces 
pieces, une source unίque et importante, fournissant nombre de rensei
gnements historiques: c'est pour cette raison que l'auteur lui consacre 
un long et minutieux commetιtaire. Ι1 commente aussi un document 
publie en Ι9ΟΙ par J. W. Whittall, possesseur d'un second recueil, 
egalement disparu ou du moins introuvable, des documents de la meme 
famille. 

Dans la seconde partie ( pp. 275 · 298 ), l'auteur, a l'aide des nou· 
veaux renseignements fournis par la liste, mais aussi d~apres d'autres 
sources dispersees, dresse: Ι) une Iiste de tous les membres connus de 
la famille Chortatzis en Crete, du XIIe au XVIIIe siecle; 2) un 

ν•. 

'j 

I 

Resume du vo1ume 455 

tableau genealogique des nobles Chortatzίs, en Crete et a Smyrne, du 
XVIe au XIXe siecle; et 3) une liste d'autres Clιortatzis de Snιyrne 
( XVIII · XIXe siecle ). 

L'etude comporte aussι deux arbres genealogiques et a Ia fin 
un index onomastique. 

Α. D. Conιinis, Principes directeurs de la vie chez les .Byzantins, 
pp. 302 · 32Ι. 

Cette etude est une analyse de 1a mentalite byzantine d'apres les 
sources historiques et litteraires. Par opposition a l'antiquίte lιellenique, 
les Byzantins envisagent la vie sous un aspect austere et ascetique. La 
vie est centree sur la preoccupation du salut de I'ame, sous l'influence 
evidente du clιristianisme. Cette preoccupation explique le developpe· 
ment de la vie monastique et 1Όpposition des Peres aux jeux, au thea· 
tre, etc. Chez certains auteurs, tel que Miche1 Psellos, revit un peu 
l~insouciance antique, mais c"est une exception. On peut dire que la 
masse du peuple byzantin a envisage la vie sous son aspect serieux et 
heroique, ce qui explique la vίtalite millenaire et 1a remarquable expen· 
sion de l'empire byzantin. 

Α. C. CJ,ristophilopoulos, Le droit byzantin et post-byzantin 
dans les contes d'Alexand1·e Papadianιantis, pp. 322 · 333· 

Les contes d'Aiexandre Papadiamantis, inspires des mceurs de l'ile 
de Skiathos, reve!ent de nombreuses survίvances de l'ancien droit 
dans les coutumes locales. La liste de ces survivances donne lieu ici a 
des comparaisons suggestives. 

J. Dar1·o uzes, Α. Α., Les observances nωnastiques de Dionysiou au 
XVIe siecle, pp. 334 · 339. 

Edition d'un petit traite conserve dans le cod. Athenie1ιsis, Bibl. 
Nat. 834. xvre s., [f. 7. Ι Ι, οiι sont decrites, d'une maniere tres simple, 
les coutumes partίculieres de Ia vie cenobitique et de la liturgie obser· 
vees au Monastere de Dionysiou a !Άthos. 
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Α n α s t α s e C. Ο r ι α n d ο s, Noms de peintres et de donateurs inscrits 
sur des icones pω·tatives de Jerusaιem, pp. 340- 357· 

Edition de 4 , inscriptions ecrites sur des icones portatives post
byzantines qui se trouvent dans Ies couvents, eglises ou chapelles du 
patriarcat de ]erusalem. La publication est accompagnee d'une descri
ption des icones et d'un commentaire. L'etude se termine par un index 
des noms propres. 

. G. Τ. C ο ι i αs, Lα bαtaiιle de 1311 entre ιa Cσnψagnie Catalane et le 
duchι! fτanc d'Athenes, pp. 358 · 379· 

Cette rencontre sanglante, et fatale iι Ia donιination franque sur 
Athenes, a retenu l'attention des historiens. Ils ont etudie en particu
Iier la date et le Iien de Ia bataille. Sur la date, tout ]e monde est 
d'accord pour admettre Je Ι5 mars Ι3ΙΙ. Qnant au Jieu, ]es avίs SOΠt 
partages: d'apres certains, la rencontre se prodnisit pres de l'Halmyros 
. en Thessalie; mais Ja majorite se prononce ponr un point situe snr le 
conrs du Cepbise de Beotie, pres d'Orchomene ou de Davleia. L'autenr 
precise que le combat se livra en un endroίt dιι cours superieur du 
Cephise beotien, aux confins des eparchies actuelles du Parnasside et de 
Ja Locride, pres d'Ampbicleia, dans Ia plaine de Gravia. Anjourd'hni 
encore, il y a Ιiι deux toponymes, Μεγαλοκύρι et la plaine de Καβαλλάρη, 
dont !Όrigine remonte sans aucun doute iι Ia defaite franqne de Ι3ΙΙ. 

JYiisceιlanea: Ν ο r t ο n S nt i t h, Notes on collectiωts of mαnuscripts in 
Greece, pp, 380 · 393· 

Corrψtes-r·endus de diver·s liω·es, par Ρ. J. Zepos, Ρ. J. Bτatsiotis, Ν. 

Β. Toιnadαkis, Ο. Parlangeιi, Ν. Α. Livadarαs et Α. Bajonas, 
pp. 394- 4'9· 

Notices bibliographiques par Ν. Β. Tonradakis, pp. 420-426. 
Necrologie: Leonidαs Ζοϊs par Ρ lt α i d ο n Β ο u b ο u l i d i s, pp. 

427-43'· 
In(or·rnali01ts, pp. 433 · 439· 
Actes, pp. 440 · 44Ι· 
τables, pp. 442-446. 
Tables des Membres, pp. 447 · 45'· 
Resunre du voιurne XXVI, pp. 452-456. 
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ΝΙΚΟΛΆΟΥ Β. ΊΏΜΑΔΑΚΗ, Ρωμανικι\ μελετήματα. Α') 'Ο 

ΈσωτερικΟς διάλογος τών ιιy μνων Ρωμανοϋ τοϋ Μελφδοϋ. 

Β') 'Ανέκδοτος "Υμνος Ρωμ,ιινοϋ τοϋ Μελφδοϋ είς τον πα· 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Ίστορικαl διορ{}ώσεις ε\ς τi]ν 

έκκλησιαστικi]ν clστορίαν τοϋ Σωκράτους . . . . . . . . 
J' R.- J. LOENERTZ, Ο. Ρ., Emωanuelis Raul Epistulae ΧΙΙ . 
J ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ Σ. ΓΚΙΝΗ, Περ[γραμμα 'Ιστορfας τoii μεταβυζαντι· 
~ΑΣ~~ϋ 1~~α~~Ι~Σ~πΌ;Λ~;, ll~τρ;α~χι~ι\· γ.ρά~μ.ατ~ ~π~ρ· τ~ς 

μονijς τοϋ Φιλοσ6φου . . . . . . . . . . . . . . . . 
J Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Συμβολi] ε\ς t>)ν ίστορfαν τijς Κρητικής οϊκο· 

γενεfας Χορτάτση . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ Δ. ΚΟΜΙΝΗ, Βυζαντινών &γωγi] καl διαγωγfι . . 

"' ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινον καl μεταβυζαν· 
τιvΟν δίκαιον εϊς τα διηγήματα τoii • Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 

"-"' J. DARROUZES, Les Observances monastiques de Dionysiou 
au XVIe siecle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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έπl είκόνωv τοϋ πατριαρχείου elεροσολύμων . . . . . . . 
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LANGEL!, Ν. ΛΙΒΑΔΑΡΑ, ΑΥΓ. ΜΠΑΓΙΟΝΑ, Βιβλιοκρισ[αι 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Βιβλιογραφικι\ Σημειώματα . . . , 
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